ROTARYMØTE 26.01.
Møteplass: Rotarykjelleren
Kveldens møteleder: President Bjørn
Kveldens program: ”Min oppvekst og
valg av yrke” ved Kjell.

ring av barn.
Kjell var et skolelys og hadde ikke tid til
å tenke på jenter. (Men det har han tatt
igjen senere.)

Velkommen til medlemmer og gjester v/ I 1946 begynte Kjell på NTH i Trondpresidenten.
heim ved mekanisk/teknologisk avdeKveldens foredrag:
ling. Sikkert et godt valg, men han har
angret senere.
Hans største ønske var å bli kokk. Kjell`s
mor var en eminent kokekunstner, og
Kjell mener han kan lage morens retter
bare ved tanker på den gode maten.
Det er en fornøyelse å høre på Kjell.
Hans gode kommentarer og humor kommer alltid frem. Dette kom ekstra godt
frem etter foredraget da han fortalte om
”små hendinger” fra dagliglivet på
Borøya i gamle dager.
Kjell ble født for 81 års siden på Borøya Blant annet hadde bedehuset og dets prehvor han vokste opp. I den tiden var det dikanter stor makt over den lokale beingen fastlandsforbindelse. Skulle man
folkningen.
til Tvedestrand måtte robåt tas i bruk.
Vi ser gjerne at Kjell kommer med flere
Borøya skole ble opprettet i 1796. Her
historier ved en senere anledning.
var navigasjonsskole i tillegg til opplæTerje Skretting
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Tanja Høiseth
14.01.64
Kjell Larsen
15.01.28
Ole Jacob Thorsen 11.02.47
Anne Berit Nedrebø 19.02.56
Roald Olderbakk
28.02.36

FRAMMØTE DENNE MÅNED: 79,1
100 %: Arne, Bjørn, Hilde Marie, Karl
Ragnar, Mads, Ole Jacob,
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PRESIDENTEN HAR ORDET
Godt nytt år t
il alle i klubb.
Vi starter på ny
frisk og tar fatt
på andre halvpart av mitt Rotaryår som president.
Jeg startet min
presidentperiode
med både å glede og grue meg.
Nå, etter at halve Rotaryåret er gått, må
jeg si at det har vært mye glede og lite å
grue seg for.
En stor takk til alle gode bidragsytere så
langt.

engasjert som Einar er her, og jeg ser
fram til andre bolken som kommer 23.
februar.
”Min ungdomstid og valg av yrke” ved
Kjell ble akkurat så god som jeg hadde
forventet av han.
Med glimt i øyet og interessante tilbakeblikk på sin oppvekst på Borøya fanget
han oppmerksomheten til alle.
Det var tydelig at han hadde mange gode
minner fra barndommen og ungdomstiden i en tidsepoke som aldri kommer tilbake.
Vi går også en spennende måned i møte
og ser fram til festen på sykehjemmet 9.
februar.
Bjørn Walle

I januar måned hadde vi mange gode foredrag av forskjellig karakter.
Rikets tilstand (les kommunens tilstand)
ved rådmann Jarle B. Hanken var bra.
En god innføring i kommunens planer og
økonomi i et år med mange utfordringer
og nedskjæringer i kommunens aktivitet. Medlemmer og gjester hadde mange interessante
Med et budsjett på vel 300 mill. kroner
foredrag å glede seg over i januar.
til å dekke alle aktiviteter og behov skal
Programmer framover:
det styres med sterk hånd for å unngå
overskridelser mot budsjettet.
02.02.: Klubbaften.
Reisebrevet fra Einar var også veldig
bra.
Så mye historie og informasjon om Berlin helt fra byen ble grunnlagt og opp til
vår tid krever masse arbeid av foredragsholderen.
Det er moro å høre på når noen er så

09.02.: Fest på sykehjemmet.
16.02.: Åpen.
23.02.: Reisebrev fra Berlin/Einar.
02.03.: Klubbaften.
09.03.: Hva koster strømmen/LOS.
16.03.: Peismøter.

beredt på de oppgaver de hadde ansvar for.
Spesielt større arrangement som festen på
Strannasenteret og honnørfesten på Rådhuset. Men disse to tilstelningene er også et
land”.
ansvar for ALLE i klubben, la ikke arbeidet
Kveldens program:
falle på noen få, det har det hatt en tendens
Prøvemedlemmene Ellen N. Bodin og Tor
til å gjøre……
O. Hagestad ble spesielt ønsket velkommen. Avslutningsvis fortalte Reidar Kjelstrup –
Presidenten ønsket også et riktig godt nytt
son har en dansk frue – litt om danske tradiårsjoner i forbindelse med større tilstelninger, i
- Tror klubbens medlemmer hadde ”sunget dette tilfelle et gullbryllup.
seg tomme” i løpet av julen – for dette var
La oss si det slik – det syntes at man måtte
dårlig, jenter og gutter!!
ha god ”kondisjon” for å kunne gjennomføre
Oddvar Pedersen fikk klubbens krus i fm 60 med stil. Her var det mat og godt drikke i
årsdagen den 10. desember -08.
overflod, underholdning og musikk – og det
gikk jo over ett par dager. Ingen tvil, dette
Årets første møte var ”klubbaften”.
Presidenten refererte litt fra ett par av guver- kan danskene!!
nørens ukebrev, bl.a. skulle det være Presi- Fremmøte 82,6 %
dentsamling i Arendal 9 – 10 januar.
Vinnerlodd: Nr 10 – vinner Einar Johnsen.
Et satsningsområde var også medlemsutvikOddvar Pedersen
lingen, og på dette området jobber vår klubb ROTARYMØTE 12.01.
konstruktivt og godt, og presidenten hadde Møteplass: Rotarykjelleren
et godt håp – og ønske, om at vi i løpet av
Kveldens møteleder:President Bjørn
året skulle bli 30 medlemmer.
Kveldens sang: "Hver dag er en sjelden
Svein Jordahl hadde et lite
gave"
innlegg om utnevnelsen av
Kveldens program: ””Rikets tilstand”
ny fylkesmann i Aust-Agder.
Presidenten ønsket velkommen, spesielt til
Det gikk jo ikke upåaktet
kveldens foredragsholder, Rådmann Jarle
hen, men skapte i stedet
Bjørn Hanken og til gjester, prøvemedlemmange kraftige reaksjoner.
mer og til Rotarymedlemmer.
Mye ”rart og uvettig” ble
sagt om dette tema, også fra - Kjellerposten for desember ble utdelt.
personer du minst du ventet ville uttalt seg
- Presidenten refererte fra en nylig avholdt
på denne måten. Men han trodde Djupedal
”Presidentsamling” i Arendal, der tema bl.a.
ville kunne bli en god fylkesmann for Aust gjaldt Polio Pluss og internasjonale proAgder.(selv om han er trønder)
sjekter. Dette vil Presidenten komme tilbake
Det er dessuten vanlig at politikere blir valgt til ved en senere anledning.
til denne jobben, fylkesmannen er jo kongens og regjeringens representant i fylket og 3-minutter v/Ragnar.
skal jobbe til beste for fylket. Dessuten skal
Han inviterte medlemmene
han være en veileder for fylkeskommunen
med på en 8 dagers tur til
og for de enkelte kommuner.
Krakow, der tema bl.a. er
SOS-Barnebyer.
Bjørn og Ragnar gikk også gjennom klubTuren er for voksne, og går
bens program for 1. halvår -09. Vi har mye
fra 6. juni til 13. juni.
spennende i vente. Presidenten satte også litt
Innbydelsen ble lagt ut.
”trykk på” komitelederne slik at de var forROTARYMØTE 05.01.

Møteplass: Rotarykjelleren
Kveldens møteleder: President Bjørn
Kveldens sang: ”Barndomsminner fra Nord-

Rådmann
Jarle Bjørn Hanken
la fram
”Rikets tilstand”
For 2008 viser det
seg at kostnadssiden
har vokst mer enn
inntektssiden, noe
som i hovedsak skyldes lønnsoppgjøret som
var spesielt kostbart for kommunene. Frem
til og med 2007 har det akkumulert seg opp
et lite underskudd, og det ser også ut til å bli
et underskudd også for 2008.

ROTARYMØTE 19.01.
Møteplass: Rotarykjelleren
Kveldens møteleder: President Bjørn.
Sang:
Kveldens program:
”Berlins historie” 1 av 2, v/Einar

!987 feiret Berlin sitt
750-årsjubileum.
Muren falt som kjent i
88-89. Byen ble bygget
på begge sider av elven
Spree. Brandenburger
Tor ble satt opp i 1791.
Rundt 1800 var det ca
200000 innbyggere i
Nytt budsjett for 2009 er nettopp vedtatt,
byen, og i 1850 ca
med en økonomisk ramme på kr. 306,5 mill.
400000. Fra 1850 ble det oppgangstid og
Prosessen som har vart i ca. ¾ år har vært
Berlin ble en attraktiv by. Folk fra Polen og
lang og vanskelig.
Folketallet har i 2008 øket med 76 personen andre østlige land søkte arbeid der. Den økonomiske fremgangen førte senere også med
og er nå oppe i 5.950 innbyggere.
seg mange konkurser og stengte fabrikker.
For å få budsjettet i balanse var dette er noen Dette p.g.a. overproduksjon og synkende
av utfordringene:
priser.
- Kr. 3 mill. mindre i overføringer fra staten 1. verdenskrig startet med jubel i Berlin. Ett
på grunn av alderssammensetningen, selv
år senere var det dårlige forhold, og det vedom folketallet
varte til krigen var over.
har økt.
- Et omstillingskrav på kr. 21,4 mill, der det Første halvår 1919 var preget av opptøyer og
ligger inne en reduksjon av ansatte med 38 gatekamper.
personer.
1924 - 1925 startet en ny gullalder med bl.a.
- Arbeidsledigheten stiger, og er nå oppe på elektrifisering av transportsystem.
ca. 3 %
1929 – 1932 var byen preget av opptøyer,
- Det er lagt opp til en investeringsramme på gatekamper og pøbelvelde.
kr. 61,5 mill, som i hovedsak må lånefinanHitlers planer for Berlin var å gjøre den til
sieres.
For den neste 4 års perioden er det lagt opp hovedstad i tusenårsriket. Sammen med
Speer planla Hitler å bygge
til et lite overskudd på kr. 7,87 mill.
”kjempebygninger” som skulle være så solide at tusen år senere ville ruinene være store
Det ble stilt mange interessante spørsmål
minnesmerker
under veis, som vitnet om et stort engasjement blant de tilstedeværende.
Dette var et meget interessant foredrag om
Berlin og Tysklands historie.
Vi takker Rådmannen for en årlig oppdate- Vi ser med glede fram til fortsettelsen den
ring av ”Rikets Tilstand”
23.02.009
Kveldens fremmøteprosent 51,7 %
Terje Skretting

