Presidenten takker for seg og det gjør også
redaktøren.
'Denne oppgaven har jeg hatt mange ganger
og mange år før og det er sikkert en fordel
med skifte nå - nye koster……
Som leserne sikkert har merket seg, fyller jeg
ofte ledig spalteplass med ordtak, dikt og lignende.
Så også denne gangen:
Ragnar mottar blomster på vegne av sin kone

Ingebjørg som her tar sen velfortjent hvil i
gyngestolen til Kjell.
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Om kjærlighet:
For verden er du kanskje bare én person,
men for én person kan du være hele verden.
Ukjent
Jeg vet ikke om jeg tror på kjærlighet ved
første blikk,
men det sparer en masse tid.
Mae West
Om vennskap:
Uansett hva du gjør, så gjør det så godt du
kan. Husk at det bare er to ting i livet som
betyr noe - venner og blomster,
Sir Peter Holmes
En venn er én du kan gjøre ingenting
sammen med og like det til tusen.
Optimist Magazine
Og så for oss golfere:
Du har bare ett problem. Du står for nær
ballen - etter at du har slått den.
Sam Snead
FRAMMØTE DENNE MÅNED: 72,2%

05.06. Mads Oppegaard
17.07. Kåre Selviig

100 %: Arne, Asbjørn, Bjørn, Egil,
Karl Ragnar, Reidar, Rolf, Svein
Inge, Tore Leo,
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deltatt ved samtlige tilstelninger og ellers bidratt så lenge Ragnar har vært medlem. Ragnar tok imot blomster på vegne av Ingebjørg.
Deretter overrakte Ole presidentkjedet til
Bjørn Walle.
Bjørn takket Ole for jobben han har gjort og
gav ham blomster.
Bjørn ønsker en videreføring av det arbeidet
som alt er i gang med skoleprosjekt i Afrika,
øke antall medlemmer, samt klubbutvikling
og godt samhold.
Det ble lagt fram nytt program for det neste
halvåret, og Ragnar fikk takk for å ha satt
Møtet ble først ledet av Ole J. Devold, siden sammen et variert program. Sommerturen til
Tromøy 21.07, dvs.Tromøy kirke og Bjelav Bjørn Walle
landstrand gård, ble nevnt spesielt. Oddvar
Sang: Tvedestrandssangen
hadde laget en brosjyre som ble delt ut.
Ingen fødselsdager
Bjørn nevnte ellers følgende: - Rotary har ny
Frammøte: 70,8 %
verdenspresident, og han har mottoet: ”Make
Gjester: Eivind Håkedal, Emil Didrichsen,
Kjartan Velde, Odd Fagerland, Svein Ram- dreams real”.
- 3-minutteren vil vi komme tilbake til over
stad, Finn Bjerring, Peder Marcussen,
sommeren. – Han vil utfordre seniorene: ForEgil Alnæs og Per Berg
telle mer om overgangen fra yrkesaktivt liv
til å være pensjonist. – Styremøter en gang
Ole J. Devold avsluttet sin 2. periode som
president i Tvedestrand Rotary Klubb. Hans pr. måned. – Peismøter høst og vår. – Forsøke å gjøre Rotary mer kjent via avisa.
målsettinger for det tilbakelagte året hadde
Vi satser på et givende år for Tvedestrand
vært: arbeidet med Matching Grant, medlemsutvikling, samt styrke samholdet i klub- Rotary Klubb!
ben.
Hilde Marie Nistov
Matching Grant er det ønske om å få til i
klubben, men vi må finne samarbeidspartneProgrammer framover:
re for et skoleprosjekt i Afrika.
Det er ønske om et medlemstall på ca. 34-35.
07.07. Utviklingen i byggebransjen
v/Kjell Simonsen/Lindal Hus AS
Dessverre har det gått andre veien, siden vi
14.07. En betydningsfull gemal
nå er kun 26 medlemmer. Samholdet og kav/Emil Didrichsen.
meratskapet er godt i klubben vår.
21.07.
Sommerturen.
Ole mente at ny organisasjonsmodell gjør sitt
til at presidenten får avlastning i arbeidet sitt,
28.07. Jacob Sande, sjømann og dikter
og modellen er positiv for klubben som helv/Odd Fagerland.
het. Til slutt ønsket Ole å framheve en per04.08. Fortidsminner i Tvedestrand
son som hadde gjort mye for klubben uten å
v/Sverre Berntsen.
være medlem: Ingebjørg Lofstad. Hun har

PRESIDENTSKIFTE

KLUBBAFTEN 02.06.08

Innkommende president ledet møtet.
Sang: Här er gudagott att vara
Gjester: Ingen
Fødselsdager: Ingen
Frammøte: 70,8 %
Bjørn Walle hadde mottatt et kort fra Tore
Leo Dalen som takket for bårebukett og
frammøtet i Astrids begravelse.
3-minutter v/ Einar Johnsen: Bruk av bankkort ved billeie

Klubbplan er kommet til klubben fra guvernør Filseth. Å beholde, helst øke, medlemstallet står sentralt. Et annet moment er å
gjennomføre gode samfunnsprosjekter.
MELEMSUTVIKLING v/Einar J.
Han gikk gjennom listen over aktuelle medlemmer. Utnevnte faddere må ta kontakt
med potensielle medlemmer og invitere dem
til klubben når der er foredrag.
Hilde-Marie Nistov

Rotarymøte 09.06.08 i Rotarykjelleren
Møteleder: Visepresidenten
Program: Åpent
Sang: Sørland – Sørland

Til slutt overtok
Reidar talerstolen
til en videreføring
av beretningen om
hans fars tjeneste i
Congo. Stort sett
refererte han fra farens etterlatte beretning
om jakten på en slavekaravane i hans kommandoområde i syd, et område på størrelse
med Danmark. Etter å ha fått bistand av en
ung belgisk offiser, kunne Kjelstrup ”ta seg
fri” til karavanejakt og aktiv krigføring . At
karavanen klarte å slippe unna over grensen
gjorde ikke situasjonen mindre dramatisk.
Referentens inntrykk var at ”hjemturen” var
preget av en sammenhengende jungelkrig
mot fiendtlige innfødte, men med et heldig
utfall. En god del drepte og sårede, men sjefen kom vel fra det.

Kjells eiendom er en perle. Boligen ligger
vakkert til ved sjøkanten. Flagget var heist,
sola tittet fram og båter passerte på Tvedestrandsfjorden da vi inntok stedet. En fantastisk ramme for en hyggekveld, og vi var
26 personer som hadde funnet veien dit.
Aller først slappet vi av på verandaen og i
hagen. Praten satt løst alt da. Siden forflyttet
vi oss inn i stuene der vi fikk ferske reker m/
tilbehør og passende drikke til. Utpå kvelden, da vi i grunnen var stappmette, fikk vi
dessuten kake og kaffi.
Kjell fortalte at huset var hans barndomshjem, og at faren hans hadde drevet butikk i
nabohuset. Som liten gutt hadde han også
bodd i huset til Siljedal.
Ved 22-tiden takket vi Kjell for gjestfriheten
og dro hver til vårt. Vi kommer gjerne igjen!
Hilde-Marie Nistov

REKEKVELD HOS KJELL
16.06.08
Denne mandagskvelden dro vi til Kjell
Larsen på idylliske Sia på Borøya.
For å komme seg på skiferie i Østerrike leide Einar en bil som han plukket opp i München. Bankkort ble brukt til betaling av depositum. Etter avreisen fra München oppdaget han små riper i bildøra. Disse hadde altså
vært der da han fikk bilen. Dette ble det
meldt fra om ved innlevering av bilen. To
måneder gikk, og han fikk et krav på kr.
5000,- for skadene. Dette ville han selvsagt
ikke betale. Plutselig var kontoen belastet
med kr. 5000,-! Han har til nå vært i kontakt
med det norske utleiefirmaet, Forbrukerrådet, Reklamasjonsnemnda for bilutleie,
Forbrukerrådet Europa og kortselskapet. Saken ligger nå hos kortselskapet, og Einar
venter spent på resultatet.

I sin 3-min. delte Sven Inge noen tanker med
oss omkring mannskoret og planlegging i
små virksomheter: I koret har man fått ny
dirigent, en dame. Dette åpner tydeligvis for
nye tanker omkring virksomheten. Således
ble det nylig arrangert kabaret og Sven Inge
hadde sin første opptreden på de skrå bredder, litt famlende nervøst i begynnelsen,
men etter hvert preget av ”godfølelse”.
Hans betraktninger omkring planlegging var
preget av erfaring fra tiden som maskinsjef
og deretter ”altmuligsjef” i egen bedrift.
Motto: Begynn dagen med å gjøre det som
er viktigst og ikke med det du har mest lyst
til!
Distriktskonferansen blir dette året i Arendal Bjørn minnet om neste møte med besøk hos
5.-7. september. Brosjyrer med påmeldings- Kjell, en smule rasjonalisering av transporskjemaer ble delt ut.
ten med båt og/eller bil etc. etc.

Ekteparet Velde, Hilde og Ole Jakob hygger seg
med rekene……..

Da Kjell ønsket velkommen, skulle han
absolutt ha redaktøren ved siden av seg.

og Emil, Tore Leo, Asbjørn, Egil og Bjørn ser
både mette og fornøyde ut….

