ROTARYMØTE 22.02.2010
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Tore Leo Dalen
Program: Egoforedrag ved
Bård Sterk-Hansen
Oppmøte: 79,3%
Presidenten kunne nok en gang ønske velkommen
til et møte med forbausende bra oppmøte – OL
programmet på TV’n tatt i betraktning. Etter gratulasjoner og dikt om glede kunne han opplyse at
kveldens foredragsholder; Line Mørch, hadde fått
forfall. Hun vil i stedet komme den 26. april, mens
Olav Trysnes, som hadde forfall forrige gang, vil
komme den 1. mars. Som en konsekvens av dagens forfall stilte Bård sporty opp på meget kort
varsel med sitt egoforedrag. Men først hadde Helge en interessant 3-minutter om primstaven og
dens historie og bruk som et viktig kalendarium i
riktig gammel tid. Det var ikke mulig å skrive ned
alle detaljene Helge fortalte om, men den som har
tilgang til Wikipedia kan finne det hele der.
Deretter var det Bård
sin tur. Han tegnet et fengslende bilde av en Tvedestrandsgutt oppvokst i
Plankedalen på 70- og 80tallet og med fotballen innen
rekkevidde hele tiden. I oppveksten var det fotball, ski og
båtliv som var tingen. Helt
frem til 2008 har han vært svært aktiv innen idrett
av de fleste slag, spilt i flere klubber hvor han har

bodd og også fungert som trener. Etter det har det
roet seg. Ansvar for familie, og barn som skal følges opp, krever sitt. Det gjorde et sterkt engasjement for kunstgressbanen også. Og nå sitter han
som leder for håndballgruppa.
Bård avtjente verneplikten i marinen og ble kurset
som idrettsinstruktør samtidig. Senere var det studier ved BI i Porsgrunn og Oslo, som førte til diplomøkonom med varehandel som spesiale. Etter å
ha prøvd seg som butikksjef både i Oslo og Tvedestrand gikk veien videre til If og skadeforsikring. Enden på det hele – så langt – er siviløkonom og investeringsrådgiver i Nordea, noe han
trives godt med
. Bård erkjente at han nok ikke er så praktisk anlagt, og ikke er han kokk heller, men han og Hege
utfyller hverandre. Han liker å arbeide, men er
både utålmodig og egenrådig, følsom og nok også
litt petimeter. Det siste var godt for referenten å
høre – da er vi flere…
Reidar Kjelstrup

En som er ung og frisk, og mosjonerer, kan
forlenge livet sitt med 10 år. Det er bare så
synd en ikke kan ta ut de årene nå,- men
vente med å bruke dem til en er gammel,
syk og sengeliggende.
………………………...
Nå for tiden er det vanskelig å si om en har
kommet for sent til toget som muligens har
gått, eller for tidlig til toget som kanskje
skal komme.
Øyvind Thorsen
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Og den nye bankstrukturen var svært interesant.
Det foregår mye som vi ikke merker i bankene i
våre dager.
Det begynte med posten, så nå er
det bank også i butikk. Dataverdenen er kommet
for fullt, så nå er det ikke noen vei utenom for etternølerne.Det var en grei og fin innføring Oddvar
Pedersen hadde.
Egoforedraget til Bård Sterk-Hansen var også interessant. Det fine med disse foredragene er at en
får vite nye interessante sider ved våre nye medlemmer.
3 minutterene fungerer også fint, og det dukker
stadig opp nye ting vi ikke har tenkt så nøye over.
Så er det bare å vente på det obligatoriske snøfallet
i mars. Men kanskje det står over denne gang.
Men nå skal vi glede oss over sol, snøsmelting

Så er februar gått ut
bakdøra, og vi er inne i
mars måned . Vinteren
er for håpentligvis forbi, og
vi kvikner til i kropp
og sjel. Det eneste
som kan gi en psykisk
nedtur, er strømrekninga. Men vi får ta det
som det kommer. Både
den og det tradisjonelle snøfallet i mars.
Det har vært en del rokkering av programmene,
men det har ordnet seg greit, takket være gode
hjelpere.
Tilstelningen på Strannasenteret var vellykket, tak- og late påskedager.
ket være god planlegging og positive Rotarianere.

Følgende fyller år framover: FRAMMØTE DENNE MÅNED: 75,9 %
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Takk for fin innsats, gaver og kaker.

Tore Leo

Mens vi venter på våren, synes jeg at et blide
av blåveis er på sin
plass.
Når den titter opp av
snøen, er det et sikkert
vårtegn.
OMTANKE.
Omtanke, varmer hjerte …..
Omtanke, lindrer smerte…..
Omtanke burde alle kjenne på ...
Omtanke er like fint
å gi som å få.
Programmer framover:

Her er innholdet av ShelterBoxen.
Til nå har disse teltene gitt ly og støtte til
100 000 personer. Vår boks er i
Port-au-Price, Haiti, til nytte der.

01.03.: Leirskolen på Risøya.. Olav
Trysnes
08.03.: Rundreise i Kina. Tore L. Dalen
15.03.:Behandlingsformer. Bodil Solberg
22.03.: Peisaften.
29.03.: Klubbaften v/Presidenten

ROTARYMØTE 01.02.
Møtested: Rotarykjelleren
Kveldens møteleder: President Tore Leo Dalen
Kveldens sang; ”Jeg snører min sekk”
Kveldens program: Klubbaften
Frammøteprosent: 75,9%

3 min ved Roald Olderback.
Roald hadde vært på besøk hos Kjell Larsen, og
kom med hilsen til oss. Kjell ville veldig gjerne
ha besøk av oss, men vi måtte ikke komme alle
samtidig.( Han har heldigvis fortsatt godt humør).
3 min ved Svein Inge Marcussen.
Svein Inge hadde fått brev fra 2 av våre sommergjester som han delte med oss. I disse data , sms
og e-posttider er det ekstra hyggelig med brev i
postkassen. det ene brevet innholdt en avhandling
om et ”solprosjekt” i Rattenberg. Dette skulle
Svein Inge undersøke nærmere hvordan det gikk
med det prosjektet og informere oss senere.
Mads Oppegard minnet oss om festen på Strandasentert neste gang. Vi møter kl 18.00. Alle hjelper til med kaffe- og kakeservering etc. De som
skal være med å dekke bordene har fått beskjed
om å møte litt før. Strannakoret kommer kl.
18.30.
Ellen Nora Bodin
Dette gleder vi oss til.

ROTARYMØTE 08.02.10

Teltleir på Haiti. ShelterBoxer fra Rotary.

HYGGEKVELD PÅ STRANNASENTERET

President Tore Leo ønsket oss velkommen, og
leste et dikt av Knut Hamsun.
Presidenten hadde også fått mail der de takket for
gaven (kr. 6000,-) til ”Shelterboks”. Med vårt
bidrag var det Shelterboks nr. 40 som ble sendt til
de jordskjelvrammede på Haiti.
3min ved Anne Berit Nedrebø.
Anne Berit fortalte oss litt om sitt yrke som arkivleder i Tvedestrand Kommune.
All post som kommer inn til Tvedestrand Kommune blir scannet inn. Hun er opplæringsansvarlig for sak-arkivsystemet i kommunen. Ansvar for
arkiv innebærer også at hun følger opp at saksansvarlige gjør det de skal i Ephorte (som arkivsystemet heter), at de avslutter saksmappene osv.
Når saksmappene er avsluttet kan det foretas en
periodisering. En kopi blir levert Aust-Agder arkivet for langtidsarkivering.
Hun har også ansvar for at posten som kommer
inn behandles korrekt.

President Tore Leo Dalen ønsket beboerne og
frammøtte velkommen til Tvedestrand Rotaryklubbs årlige arrangement på Strannasenteret.
Han overlot så ordet til Ole J. Devold som ledet
kvelden videre.
Mange eldre hadde møtt opp. Arrangementkomiteen hadde dekket og pyntet bordene så fint.

Rotaryklubbens medlemmer serverte kake, kaffe,
te og brus.
Her er det Frode Halvorsen som er i ilden.

TV’n tatt i betraktning. Etter gratulasjoner og dagens dikt kunne han opplyse at kveldens foredrags
holder; Olav Trysnes, som skulle fortelle om leirskolen på Risøya, måtte melde forfall. I stedet stilte
Oddvar Pedersen opp på kort varsel med programmet han ikke fikk tatt på grunn av sin operasjon: Ny
bankstruktur. Før han slapp til, takket Mads for
god innsats under hyggekvelden på Strannasenteret,
og Ole fortalte kort fra Rotarys ledersamling i
Tønsberg. Vår neste distriktsguvernør; Inger-Britt
Zeiner, er en aktiv yrkeskvinne, som vi i følge Ole
nok kommer til å merke også er en engasjert dame.
Strannakoret.
Hun er presentert på distriktets hjemmeside med
I år var vi så heldige å få Strannakoret til å synge både pent bilde og fyldig presentasjon.
for oss, under dirigent Elisabeth B. Kristensen. De
sang mange fine sanger og viser fra blant annet Og så var det Oddvar Pebåde Prøysen og Erik Bye. De åpnet med å synge dersen sin tur.
”Da klokka klang” , en kjent sang for de fleste av Han har 39 års fartstid i
oss, men det var en helt annen opplevelse å høre bank og kunne med tyngde
fastslå at bank ikke lenger
den så flott sunget som av Strannakoret.
er hva det en gang var. SpeVi takker Strannakoret for den fine underholdning- sielt de seneste år har det
en.
skjedd veldig store forandKakene og kaffen gikk unna, og det var kjempefin ringer i driften, og mer vil
stemning. Vi hadde gratislodd under tallerken til komme. Endringene kommer bl.a. som en følge av
at kontanter ser ut til å være på veg til å bli umoderne. Et betydelig flertall av befolkningen benytter nå
bankkort og nettbank. Etter hvert som mobiltelefonen nå i hurtig tempo utvikler stadig nye funksjoner, får vi ennå mindre bruk for kontanter.
Banken er derfor i dag omgjort til et rådgivningsog bistandskontor, men de kan fortsatt hjelpe folk
med ordinære banktjenester, når dette ikke kan ordnes via bank i butikk. Men selv i butikk-banken kan
man ta ut penger fra egen konto uten kort – men
legitimasjon må selvfølgelig til. Valuta kan bestilles i den ”gamle” banken. Euro kan nå tas ut i minibank. I hvert fall hos DnB. Et meget strengt EUalle de frammøtte, og de eldre passet godt på lodde- regelverk er innført for autorisasjon av bankfunkne sine og gav tydelig beskjed når de hadde vinner- sjonærer for å sikre kvalitet og sikkerhet overfor
lodd. I år hadde vi veldig mange gevinster, og ho- kundene. Alle disse endringene, som i hovedsak
gjelder personmarkedet, har forbausende nok ikke
vedgevinsten var en stor fruktkurv.
Bilder: Oddvar Pedersen
Referat: Ellen N.B skremt bort kundene. Noen få forsvant men mange
nye kom til, og utlån har økt.
.
Så bank er det fortsatt bruk for. Det er bare de som
ROTARYMØTE 15.02.10
før talte penger og førte regnskap, kontrollerte og
Møtested: Rotarykjelleren
arkiverte bilag, som er blitt overflødige. Tanken
Kveldens møteleder: President Tore Leo Dalen
Program: Ny bankstruktur ved Oddvar Pedersen går til gamle Rømyr som etter sigende kunne summere tresifrede tallrekker i hodet. Det har vi også –
Oppmøte: 72,4%
men fungerer den? Reidar Kjelstrup
Presidenten ønsket velkommen til nok et møte med
forbausende bra oppmøte – OL programmet på

