og velholdte bygninger i sin tid vil gi grunnlag
for økte leieinntekter.
Næringsforeningen driver godt og har startet et
kompetansehevingsprogram for kjøpmennene.

Møte 26.05.08
Presidenten ledet møtet.
Sang: Hver dag er en sjelden gave.
Det var ingen gjester.
Forfall: Arne og Ragnar

Ellers var interessen for det som skal foregå i
nedre bydel stor. BSU har foretatt grundige unTore Leo har hatt fødselsdag siden sist og vi
gratulerer. Dessverre mistet han sin kone nylig, dersøkeleser på Bakkeskåt for å finne ut om det
og Tvedestrand Rotaryklubb kondolerer og ten- ligger overraskelser i grunnen. Prosjekteringsarbeidet er nå unnagjort og etter finansieringen
ker på ham og hans nærmeste i disse dager.
kommer anbudsrunden. Det er et håp om å
komme i gang i løpet av august/september.
3 minutter Karl Ragnar.
Han leste en liten tekst om dette
å være menneske og medmen- Hotellet ligger litt lenger frem i tid da reguleneske. Hvor viktig det er å være ringsplanen ligger ute til høring. Det blir spennende å se om det kommer innsigelser fra Fylmenneskelig og vise empati.
keskommunen eller andre offentlige innstanser.
Svenn Inge hadde hatt en prat med ferierotaryaner Per Trygve Berg som mente andre likesinnede ville være mer enn villig til å stille som
foredragsholdere i ferietiden.
Kveldens foredragholder
kunne ikke komme. Mads
steppet inn og fortalte litt
om Tvedestrand Næringsforening i dag. Det er en meget aktiv kjøpmannsgruppe
Grisen Storsenter,
som nå selv tar hånd om aksamarbeid
mellom
”sentrum” og Bergsmyr ble
tiviteter og arrangementer. Dette medfører sparte ressurser som kan brukes til markedsføring. også et tema.
Imidlertid er det ikke lett å få gårdeiere på ba- Det blir spennende å følge utviklingen.
Oddvar P.
nen. Det synes som om de ikke forstår at gode
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PRESIDENTEN HAR ORDET Men ikke denne gangen.
Han er en meget dyktig
advokat med mange oppdrag slik at tiden noen
ganger ikke strekker til.
Det er derfor naturlig at
han av og til trenger å
slappe av - ta ferie sammen med familien.
Derfor går Kjellerposten denne gang i trykken uten hans hilsen til oss.
Det var mye interessant på møtene i mai:
Tore Leos lette ytringer om språket vårt;
prost Ole Jacob Modalsli som foredro
”Hvem gjør hva” i den norske kirke” , Karl
Ragnars 3-min
og, ikke minst, hva Mads fortalte om
Tvedestrand Næringsforening, med mer.
Har noen av dere besøkt Gjennestad Gartnerskole? Hvis ikke - ta en tur!
Det er en opplevelse å vandre rundt på det
120 mål store området med den store parken
- tusenvis av blomster og plantearter - og
glem ikke ”Bibelhaven” som har ca 70 av de
artene som er nevnt i Bibelen.

Han har skrevet mange
”Rim, grukk og hjertesukk” (tittelen på en
liten bok du kan kjøpe i hagesenteret) og er
et oppkomme av historier - både om blomstene og plantene og livet i sin helhet.
Her følger
”Nøye planlagt”
At noen er så høye
og andre er så små
det er planlagt nøye
for at beina deres skal nå
akkurat til bakken
når de skal ut og gå
At noen folk er smarte,
mens andre er litt trå,
det er også planlagt
for at de smarte skal forstå
lyse hoders ansvar
for oss som er litt grå.
At noen stresser veldig
er slett ikke tilfeldig
men alle er så heldig
at det er ganske stort
at de akkurat er ferdig
når jobben deres er gjort.
God sommer!, hilsen redaktøren

Det beste er
å få Gledegartneren,
Dag Arnesson som
omviser.
Bare å høre
ham er en
opplevelse.

Programmer framover:
02.06. Klubbaften.
09.06.Åpent.
16.06.Hyggekveld hos Kjell L.,
Borøya.
23.06. Møtefri -St. Hans aften.
30.06. Presidentskifte.

Rotarymøte mandag 5. mai
Møte ble ledet av president Ole.
Sang: ”Menuett i mai”
Ingen gratulasjoner.

For øvrig går sommerturen mandag 21. juli
– den datoen bør de fleste allerede merke
seg. Hvor turen går vites ikke – selv ikke
turkomiteen er kommet så langt, men har
sine planer.

Kveldens foredragsholder var

Fortalte også om Meninghetsrådene. Alle
medlemmer av statskirken kan velges inn i
meninghetsrådet. Alle plikter å ”ta sin tørn”.
Og det er en god dugnadsånd i rådene, folk
er flinke til å ta et tak for sitt sogn, sin kirke.
Nevnte bl.a i Laget, der det nå jobbes godt
foran 100-års jubileet til høsten.

Presidenten refererte Ukebrevet fra

Påtroppende guvernør Per Filseth.
Kveldens 3 minutter var ved

Einar Johnsen minnet medlemmene om listene som var delt ut vedr. arbeidet med å
skaffe nye medlemmer. - Ba innstendig om
at hver enkelt går gjennom listene som avtalt
og at de leveres tilbake til Einar senest på
møte 19. mai.
Da dette var en klubbaften var der ikke noe
foredrag ,og resten av møtet var det kaffe og
småkaker samt hyggelig prat og gode diskusjoner rundt bordene – akkurat slik det skal
være.
Kveldens fremmøte var 86,3% - meget bra !!
Oddvar P.

12. mai 2.pinsedag
Tore Leo Dalen.
Som gammel lærer tok han for seg språket
vårt, bl.a. bruk av preposisjoner og mange
ord /uttrykk med dobbeltbetydninger.
Riktig fornøyelig, fikk frem latteren rundt
bordene – og en ting er sikkert : norsk er
ikke lett !
Ragnar, formann i programkomiteen for
kommende rotaryår tok en foreløpig gjennomgang av programmene fra juli til og
med des. – 08..
Komiteen hadde så langt gjort et meget godt
arbeid, vi har mange interessante foredrag å
se frem til – og det var ikke mange mandager som pr. i dag stod åpne.

Møte 19.05.08
Ledet av president Ole.
Sang : Alltid freidig
Gratulasjoner : Tor Erik med dagen på selveste 17. mai
Kveldens 3. min. ved Trygve Eriksen.
- Fortalte noen små historier fra Portugal, et
land han besøkte svært ofte.
Ikke bare i forbindelse med å spille golf,
men som han også på det varmeste kunne
anbefale på grunn av kulturopplevelse,
mange flotte byer, vakker natur, god mat
og ikke minst pga hjelpsomme og vennlige
mennesker.

ham ? Det skapte diskusjoner , det ble biskop Aarflot.

prost Ole Jacob Modalsli.
Hans tema var
”Hvem gjør hva i den norske kirke”.
Kirken er godt i lommen på politikerne, kunne han fortelle. På en stor samling i Stavanger
for alle biskoper og proster skulle også kulturminister Trond Giske vært tilstede. Tema
skulle være hva skjer med kirke og stat. Men
Giske kom ikke, han satt i forhandlinger i
Oslo, og i Stavanger visste de intet om hva
som skjedde rundt nevnte tema. Her var det
politikerne som rådde.
Det er Stortinget som setter rammevilkårene
for kirken. Grunnloven har #2 og #16 blitt
endret, der heter det bl.a. nå:
#2 : ”Værdigrunnlaget forbliver vor kristne
og humanetiske arv. Denne Grunnlov skal
sikre demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne”.

Derimot er det heller dårlig fremmøte ved
valgene til menighetsrådene. Bør kunne øke
deltagelsen dersom valget legges til samme
dag som andre offentlige valg.
Kom kort innom kirkens syn på homofilt
samliv / partnerskap, her er det delt syn innen kirkens egne rekker.
Når en biskop skal tilsettes er det Bispedømmerådet som tar imot nominasjonene, de
samler seg om tre kandidater, men så er det
politikerne som velger mellom de tre innstilte.
Kirkens høyeste organ er Kirkemøtet. Modalsli hadde vært med der, det hadde vært
spennende og lærerikt.
Han sa også helt klart at hans ønske var at
Stat og Kirke skilte lag, da kunne bl.a. kirken selv velge sine biskoper.
Lokalt nevnte han satsningen på en ungdomsprest i Tvedestrand. Det hadde han stor
tro på. Steinar Vaaje hadde blitt innstilt og
fått tilbud, han håpet han tok stillingen, det
var enda ikke avklart. Risør hadde hatt god
erfaring med en ungdomsprest.
Et interessant foredrag, det viste ikke minst
alle spørsmålene etterpå. Det ble så mange
at president Ole tilslutt måtte sette strek.

# 16 : ” Alle innvånere af Riget have fri Relgionsutøvelse. Den norske Kirke, en evange- Fremmøte : 73,9%.
lisk-luthersk kirke, forbliver Norges Folke- Kveldens vinnerlodd : Nr 35. Det var for øvkirke og understøttes som sådan av Staten” rig kveldens foredragsholder Modalsli som
vant – og som dermed kunne ta to vin med
Han gav oss også noen glimt inn i kirken,
seg hjem.
der ei heller alle beslutninger var like enkle
Oddvar P.
å ta. Bl.a. fortalte han om da paven besøkte
Norge i 1989. Hvem skulle ta først imot

