ROTARYMØTE: MANDAG 23.FEBRUAR.
Møteplass: Rotarykjelleren
Kveldens møteleder: President Bjørn Walle
Kveldens sang: Ritz Ratz fillebom bom bom.
Kveldens program:
Berlin 2 ved Einar Johnsen.
Gratulasjoner: Anne Berit Nedrebø den 19.02
Fremmøte %: 88,5%
Gjester: Anna Kathrine Pettersen Solfjeld og prøvemedlem; Bård Sterk - Hansen
3 minutter med Ole Devold. Samarbeid barnevernet og advokater. I mange vanskelige barnevernssaker kan det av og til bli snakk om at barnevernet
kan måtte overta omsorgsansvaret for barn. Det
viser seg da at når foreldrene kan ha med seg advokat for å bistå dem vil man lettere finne frem til
ordinger som er til gunst både for foreldre og
barn. Det viser seg også at jo før advokat kommer
inn i bildet jo større er sjansene for at man kommer frem til en minnelig ordning.

derne industri og næringsliv, ble lite gjort for
gjenoppbygning i Øst-Berlin. I 48 ble byen
delt i en russisk og en vestlig sektor. Russerne
hadde tømt byen for produksjonsutstyr og alt tilgjengelig materiell. Dette ble nok en fordel for
Vest-Berlin som på den måten fikk rehabilitert seg
med nyt og moderne produksjonsutstyr.
Transporten til og fra Vest-Berlin ble hemmet av
østtyskerne som la hindringer av mange slag i veien for transitt til byen.
Den store blokaden kom med etablering av muren
som gikk ca. 165 km gjennom hele byen. VestBerlin ble isolert og det ble en meget spent situasjon med fare for ny krig. Det som ingen trodde
var likevel mulig. Vest-Berlin fikk alle sine behov
dekket via luftbroen som de allierte satte i gang.
Berlin gikk gjennom flere faser i etterkrigstiden
og ble bl.a. arnested for radikale grupperinger som
satte spor etter seg i tysk etterkrigshistorie.
Nå er igjen Berlin Forbundsrepublikkens hovedstad i et samlet Tyskland.
Mads Oppegaard

Før var det få som ikke kunne alt,
nå er det mange som ikke kan noenting.

Øyvind Thorsen
Kveldens tema: Berlin 2 med Einar.
Einar tok for seg den historiske utvikling fra
krigens slutt og frem til i dag. Berlin ble som
Da redaktør Trygve Eriksen er på
en del av krigsavslutningen liggende som en
golfferie i Portugal, har jeg lovet å ta
øy i det nye DDR. Byen var delt i 4 sektorer
ansvaret for kjellerposten i februar
hvor hver av seierherrene administrerte sin
og mars.
del. Disse var Sovjetunionen, USA, England Dersom noen av dere har bidrag til Kjellerposog litt på etterskudd Frankrike. Mens vest- ten, så kontakt meg.
maktene satset på å bygge opp en ny og mo- Hilsen stedfortredene redaktør : Tore L. Dalen
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Tor Olav Hagestad 24.3
Ellen Nora Bodin 27.3.

100 %: Rolf Andreassen, Arne Bjørnestad, Ellen Nora Bodin, Asbjørn
Bråtane, Ole Devold, Karl-Ragnar
Hafsten,, Tanja Høiseth, Ragnar
Lofstad, Tor Erik Nævestad, Ole Jacob
Thorsen, Bjørn Walle.
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Februar 2009
PRESIDENTEN HAR ORDET

ikke bare er meg som ønsker seg til Berlin en
gang for å oppleve steder som til de grader
har vært med på å forme vår nære fortid.
Så kjære Rotarymedlemmer, ta en titt på programmet for mars å se at du har mange gode
grunner til å møte trofast opp også i denne
måneden.
Presidenten

Februar måned
er vintermåneden
framfor
noen. I Rotary
har vi i denne
måneden
hatt
program
som
varmet godt i
Viktige visdomsord:
vinterkulden.
Som oftest er livet verken perfekt
Festen på
eller uutholdig, verken helt svart
Strannasenteret
eller helt hvitt. Regn med at livet vil
med pensjonærene, ble flott. Oppslutby på stadige forandringer, og noen
ning fra oss Rotarymedlemmer var god,
ganger kaos. Gå ut fra at selv om
og kaker og gevinster kom på plass. Penlivet ikke alltid er rettferdig, kan det
sjonærene møtte godt opp og underholdlikevel være godt å leve.
ningen fra barnekoret gikk rett hjem hos
de eldre. Tusen takk til Line som stilte
Se framover, særlig i høytidene
når mange er opptatt av å gjenskape
opp med en flott gjeng på så kort varsel.
det de husker som de gode, gamle
Den 16. februar var uten program, og vi
dager. Enda bedre er det å glede seg
benyttet kvelden til å gå igjennom oppover den du er, og det du gjør akkusettet av komiteer og hvem som hørte til
rat nå!
hvor. Håper det ga noen en liten innsikt i
Linus Mundy
hva de forskjellige komiteene står for og
hvor den enkelte ”hører hjemme”. Vi fokuserte også denne kvelden på Rotarys
Programmer framover:
flaggsak,- Polio Plus. Som kjent har Bill
2.03.09.: Klubbaften
Gates donert 100 pluss 100 millioner
dollar til utryddelse av Polio Plus, mot at
9.03.: Los - pris og produkter.
Rotary stiller opp med tilsvarende beløp.
Ved Olav Ausel
Dette skal vi klare, og på peiskvelden 16.
16.03.:Peismøte. Verter:
mars, kommer dette temaet opp igjen.
Bjørn Walle, Anne Berit Nedrebø,
23. februar hadde Einar 2. del av reiseOle Devold, Svein Inge Marcussen
brevet fra Berlin. Dette kåseriet er så
godt gjennomarbeidet at det blir både 23.03.: Hjelpesendinger ved Per Arnt Nes
spennende og informerende på samme tid. 30.03.: Bedriftsbesøk til Lisand Industrier
Tusen takk for flotte foredrag. Antar at det

ROTARYMØTE: Mandag 2. februar 2009
MØTEPLASS: ROTARYKJELLEREN
Kveldens møteleder: President Bjørn Walle
Kveldens sang: Sang: ”Eg veit ei lita jente.”
Kveldens program:

Klubbaften med bl.a. opptak av to nye
medlemmer.
Presidenten ønsket at komiteformennene
samlet sine medlemmer innledningsvis. Formålet var å ta en gjennomgang av de ulike
komiteers hovedaktiviteter 1. halvår 2009. En
nyttig ”øvelse” slik at alle ble oppdatert på de
viktigste oppgavene. De største sakene er festen på Strannasenteret mandag 9. februar og
Honnørfesten i Rådhuset 20. april.

Ellen Nora:
Også Tvedestrandsjente, født 27. mars 1956.
Eldst av 3 søsken. Var gift med Lars Arve
som døde for noen få år siden. Har to voksne
døtre, 21 og 28 år gamle.
Jobber i Tvedestrand Kommune, personalavdelingen. Har all ansvar for lønn.
Var i sin ungdom en meget lovende ski – og
friidrettsjente. Var helt på topp i kretsen og
holdt også god nasjonal klasse.
To flotte personer som vi er meget glade for
å ha fått som medlemmer av klubben.
Velkommen begge to !!
Ekstra hyggelig var det også at prøvemedlem
Frode Halvorsen også takket ja til å bli nytt
medlem i klubben. Han vil bli tatt opp mandag 16. mars. Kjempehyggelig !!

Kveldens vinnerlodd var nr 61 – og vinflasken tok Terje med seg hjem.
Oddvar P.
Deretter var Fremmøte : 80.7%
det klart for
ROTARYMØTE: Mandag 9. februar 2009
opptak.
Ellen Nora Bodin
Tor Olav Hagestad
President Bjørn Walle Fadder Arne Bjørnestad

De nye medlemmene er: Ellen Nora Bodin
og Tor Olav Hagestad. Fadder for dem
begge var Arne Bjørnstad.
Arne fortalte litt om hver av dem – mer inngående kjennskap vil vi få senere når de er
blitt litt varme i trøya og skal holde sitt egoforedrag.
Tor Olav:Født 24. mars 1973, yngst av tre
søsken. Født og oppvokst i Tvedestrand. Bor
i Plankedalsveien, har nå overtatt sitt barndomshjem, og er samboer med Tonni og har
en sønn – Trygve – på ca 13 måneder.
Av interesser kan nevnes sommer og båtliv,
for ikke å nevne sykling / spinning. Han er
også Spinningsinstruktør på TTT. Var 2 år i
militære, bla. hadde han tjeneste i Libanon.
Har bl.a. arbeidet ved Aker Maritime og
Kværner Pusnes, der han var i 7 – 8 år. Er i
dag salgsingeniør ved TeamTec AS.

Kveldens møteleder: President Bjørn
Kveldens program:
HYGGEKVELD PÅ
STRANNA - SENTERET
FOR BEBOERNE:

Denne mandagen var det fest
for de eldre på Strannasenteret i Tvedestrand,
- en årlig tradisjon for klubben. Spisesalen
var nesten helt full, så det er ingen tvil om at
dette arrangementet er populært blant beboerne på Strannasenteret.
President Bjørn Walle,
ønsket velkommen, og ledet resten av kvelden. Her
med en av de lekre bløtkakene som ble servert.
Allsangen ble ledet av
Tor Erik Nævestad
Noe av det aller mest populære er gratislotteriet. Og denne gang var
der utrolig mange flotte gevinster.

som organiserte underholdningen.
Der var så mange at nesten alle vant, men
ikke helt – men da ville jo også noe av spenningen være borte.

Dirigent Line Abrahamsen med koret.
Underholdning ble det også. Tvedestrand
barnegospel var på besøk. De var ikke
mindre enn 25 stykker, og de fremførte fire
nummer. Skikkelig flinke og engasjerte var
de. Etterpå var det sjokoladekake og brus
for dem.

Frode Halvorsen
ble tatt opp som nytt
medlem med Arne
Bjørnstad som fadder.
Som vanlig var det en
fin seremoni i vår tradisjon. Frode fikk nålen og diplomet. Vi
ønsker han velkommen i klubben, og håper
han vil finne seg til rette hos oss.

Ole Devold hadde vært på ledersamling og
refererte litt av guvernørens hovedtemaer i
2009. Fortsatt er medlemsverving et av de
viktigste innsatsområdene. Uten rotary medlemmer, forsvinner Rotary.
Det er satt mål om et nytt medlem netto for
hver klubb. Medlemsvervingen er derfor
fortsatt svært aktuelt.
Ellers er det mål om å få utryddet polio i løpet av noen år. Vi trodde målet var nært,
men med mye krig og uro i bl.a. Nigeria, blir
vaksinasjonsarbeidet vanskeliggjort og nye
tilfeller dukker opp. Også i India har det
kommet nye tilfeller. Bill og Belinda Gates
har gitt 200 mill dollar til dette formålet unSå var det klart for bevertning.
der forutsetning av at Rotary kan skaffe tilMasse flotte bløtkaker og deilig kaffe.
svarende. Dette har RI respondert positivt
Her var det bare fornøyde mennesker å se. på, og nå blir det en ny runde for klubbene.
For vår klubbdreier det seg om ca. kr 30 000
Foto og referat: Oddvar Pedersen
over tre år. Klubbene blir oppfordret til å
ROTARYMØTE: Mandag 16. februar
benytte denne anledningen til å skape god
MØTEPLASS: ROTARYKJELLEREN
PR for rotarysaken ved å lage arrangementer
Kveldens møteleder: President Bjørn Walle
av ulike slag i lokalsamfunnet.
Totalt har RI brukt ca. 600 mill dollar på å
Gratulasjon til Ole Jacob som har fylt år si- utrydde polio siden oppstarten midt på 80
den sist.
tallet.
Hovedsak på dagens møte er opptak av nytt Ellers melder guvernøren at innkommende
medlem Frode Halvorsen
president må innlevere sine aktivitetsplaner
Presidenten takket medlemmene for innsat- innen 15 mai i år. Dette er noe tidligere enn
sen i forbindelse med festaften på sykehjem- før.
met. En særlig takk til Line Abrahamsen

