Der er trender av ulik karakter f.eks. sosiale -,
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behov hos enkelte typer mennesker og særegFrammøte: 52,4 %
Saker: Svein Jordal minnet om påmelding til ne aktiviteter i spesielle miljøer. Noen av disklubbens 60 års-jubileum, og oppfordret gjes- se trendene kunne virke meget outrerte på referenten, og man kan vel stille spørsmål om
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PRESIDENTEN HAR ORDET
Kjære
Rotaryvenner!

var, etter hva jeg hører, svært vellykket.
En stor takk til komiteen med Arne i
spissen.
Ellers har vi i min første måned som president, hatt et svært interessant foredrag
av Odd Fagerland under tittelen
”Mellomvalg i USA”. Og det alltid faste
sommerforedraget til Emil, i år med tittel
”En spesiell svigerfar”, svarte også til
våre forventninger. Ellen Hertzberg med
temaet ”Trender i hverdagen”, ispedd visesang og gitarspill av hennes samboer
Trygve, var helt topp.
Her var det mye rart å se av nye trender;
så vi har nok noe i vente i tiden fremover.
Når jeg nå sitter å skriver dette, er jeg i
ferd med å gå over i feriemodus, og vil
derfor bli borte de tre neste mandagene.
Past- og visepresident har lovet å kjøre
møtene og delta i fabrikkbesøket på
Solfjeld Møbelfabrikk.
Til slutt vil jeg minne om det Svein har
tatt opp på de siste møtene: Meld dere
på Jubileumsfesten 27.08!
Egil

- Vil først få takke for den tillit
dere har vist meg
ved å velge meg
til president for
året 2010/2011.
Jeg må nok si jeg
er en smule skeptisk til hvordan
jeg vil kunne løse denne oppgaven, men
jeg lover å gjøre mitt beste.
- Regner med at dere andre, tidligere
presidenter også har hatt tilsvarende syn
på oppgaven, så jeg tror dere har forståelse for de feil jeg nok vil komme til å gjøre, spesielt i starten- vi spiller jo alle på
samme lag.
- Beklager at komite´-oppsettet er blitt
forsinket, men det skyldes at det har blitt
litt krøll i en del av dettet. Alt skal nå
være på plass slik at det skal kunne gå i
trykken.
Programmer framover:
Programmet for høsten 2010 foreligger 02.08.: ”Bedriftsmegling på
et svært så spennende og allsidig proen annen måte”
gram.
v/Bjørn C. Pedersen
En stor takk til komiteen.
09.08.: Bedriftsbesøk på
Juli måned er jo, som alle vet, en ferieSolfjelds Møbelfabrikk.
måned og fremmøteprosenten bærer preg
16.08.: Etablering av rederi på
Sørlandet v/ Olav Jørg
av dette, men da har vi heldigvis våre
3.08.:Aust
Agder Turist"faste" sommergjester som hjelper oss
forening
v Dag Nylen
med å fylle opp kjelleren.
30.08.
Sørlandet
Sykehus.
Apropos sommeren; sommerturen, som
v/Jan Roger Olsen
jeg dessverre ikke kunne få med meg i år
06.09.: Klubbaften.

ROTARYMØTE 05.07.10
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Egil Vatne
Kveldens sang ble ”avsunget”.
Gjester: Emil Didrichsen, Gimle RK, Finn Chr.
Biering, Akersberg RK, Odd Fagerland, Karmøy
Vest RK, Eivind Vesterkjær, Oslo RK,
Frammøte: 51,6 %
”MELLOMVALG I USA” – Foredrag av Odd
Fagerland
Som nevnt ovenfor var emnet for kveldens foredrag ”Mellomvalg i USA”, og det var Odd Fagerland som fortalte om dette valget, som amerikanerne kaller ”Midterm Elections”, og som finner
sted mellom to presidentvalg.
Han ga oss først bakgrunnen for at den nye nasjonen USA ble opprettet i 1776, og kom så inn på
de prinsipper den amerikanske grunnloven fra
1787 bygger på, og de viktigste politiske institusjonene. Her er maktfordelingsprinsippet vesentlig, at makten skal fordeles på tre institusjoner:
Presidenten; Kongressen, som er delt i 2 kamre –
Representanthuset og Senatet; og Domstolene –
spesielt USA’s Høyesterett.
Valget i høst gjelder alle 435 representantene i
Representanthuset og 34 av de 100 senatorene i
Senatet, og utfallet vil bli avgjørende for i hvilken
grad president Obama vil kunne gjennomføre sitt
politiske program. I dag har demonstrantene flertall både i Representanthuset og i Senatet, og den
største spenningen går på om republikanerne klarer å erobre flertallet i ett eller begge disse kamrene. USA framstår i dag som mer splittet politisk
enn kanskje noen gang. Dessuten har mange folk
liten tiltro til politikerne og de etablerte partiene,
og mange nye personer uten politisk erfaring,
men med mye penger til å drive valgkamp har
kastet seg inn i kampen for å sikre seg en politisk
posisjon. Det å drive valgkamp i USA er uhyre
kostbart! Valgkampen ser også ut til å bli mer
personfokusert og skitten enn før, med harde beskyldninger og ufine bakvaskelseskampanjer.
Lobbyenes betydning ser også ut til å vokse. Det
er i dag over 11.000 registrerte lobbyister i Washington D.C., som har som sin oppgave å påvirke politikerne til å ta de beslutninger som deres
oppdragsgivere ønsker. De mektigste lobbyene
er Israel-lobbyen som vil forhindre at USA tar
beslutninger som strir mot Israels interesser; våpenlobbyen som vil forhindre at det vedtas restriksjoner på retten til å ha skytevåpen; og bankog finanslobbyen som vil forhindre regulering av

finansverdenen.
Når det gjelder valgkampsaker er spørsmålet om
rett til selvbestemt abort og om homofiles rettigheter kommet mye mer fram ved dette valget enn
tidligere. Likevel er det mye som tyder på at
økonomien kan bli vel så viktig. Den amerikanske økonomien viser tydelige tegn til framgang,
men dette har ennå ikke resultert i en markert
nedgang i arbeidsledigheten. Dessuten er Obama
og demokratene trolig avhengig av lavere arbeidsledighetstall for å kunne gjøre et bra valg og
beholde flertallet i Kongressen.
Olaf Jørg

ROTARYMØTE 12.07.10
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Egil Vatne
Kveldens sang: ”Urmageren” Tekst: Amble Næss
Gratulasjoner: Olaf Jørg (med 9. juli)
Gjester: Emil Didrichsen, Gimle RK, Anne Mette Indreberg, Oslo RK, Tore og Ingrid Planke,
Finn Chr. Biering, Akersborg RK, Hild Mowinchel, Anna Kathrine P. Solfjeld, Per Berg, Gimle
RK, Odd Fagerland, Karmøy Vest RK, Arne
Torp, Egil Alnæs, Gimle RK, Zlatko Malokos,
Eivind Vesterkjær, Oslo RK
Program: Foredrag av Emil Didrichsen
Frammøte: 54,8 % - Kjelleren var likevel fullsatt, takket være mange frammøtte gjester.
Svein Jordal orienterte om Jubileumsfesten 27.
august 2010. Status for arrangementet er at alle
forberedelser er i rute og alt skulle ligge vel til
rette for en vellykket fest. Han kunne meddele
deltagelse både fra ordfører og fylkesmann.
Arne Bjørnestad orienterte om Sommerturen til
Kvipt Gjestegård i Telemark den 19. juli. Det er
pr. dags dato ca. 40 deltagere påmeldt og det er
plass til enda noen flere.
”EN SPESIELL SVIGERFAR”
Foredrag av Emil Didrichsen.
Dessverre var ikke referent-rotasjonen kommet
på plass etter Presidentskiftet, så undertegnede
har først i etterkant av
møtet påtatt seg referentoppgaven. Det blir
derfor nesten umulig å
lage et fullstendig referat fra et slikt omfattende foredrag om de
Europeiske kongehus
og kongerekker, med
spesiell vekt på det
Dansk-Norske.

Til det blir det for mange Fredriker og Christianer
å holde styr på og for store hull i historiekunnskapen.
Men som vanlig holdt Emil et inspirerende foredag spekket med interessant informasjon om en
relativ nær historie, som etter hvert fører fram til
vårt moderne Norske Kongehus.
Vi forstår nå at Emil på et av sommerens møter
var nøye med å korrigere klubbens misoppfattede
tittel ”En underlig svigerfar”. Tittelen var selvfølgelig ”En spesiell Svigerfar” – og kjernen i
foredraget må vel sies å være Prins Christian,
også kalt ”Europas Svigerfar”, og som senere, i
1863, da hans far Frederik VII døde, ble Kong
Christian IX av Danmark. Før Emil kom fram til
dette kjernepunktet, hadde han vært innom de
fleste Kongehus i Europa og gått en del år tilbake
i historien. Vi hørte bl.a. om Christian Fredrik,
senere Kong Christian VIII av Norge i 1814 og
konge av Danmark fra 1839-1848. Han ble Stattholder i Norge i 1813, men måtte reise hjem til
Danmark i 1814. Han hadde et sterkt ønske om å
bevare Norge for Kongehuset, og senere kan man
si at hans ønsker gikk i oppfyllelse ved at hans
sønnesønn Prins Carl ble utnevnt til konge i Norge og tok navnet Kong Haakon VII. Det framgår
av historien at Christian Fredrik ikke var ”sønn
av sin far”, men at hans biologiske far var adjutant Fredrik von Blucher (1760-1806).

den eneste som har deltatt på alle de 25 turene.
Det er i seg selv ganske fantastisk.
Kvipt Fjellgard
Årets tur var kanskje den lengste klubben har arrangert. Målet var Kvipt Fjellgard i Øvre Birtedalen. Det ble en meget behagelig busstur fra Tvedestrand, opp til Åmli og deretter opp Gjøvdal. Kaffepause ble det også på Vindilhytta, som
er en av hyttene som benyttes av Turistforeningen
og som ligger like ved Nesvannsdammen.
Etter en liten stopp gikk ferden videre langs
Nesvann og opp i Birtedalen til endepunktet
Kvipt. Der ble reisefølget tatt i mot av vertskapet
Janne og Åsmund. Kvipt er et fantastisk sted, der
et besøk så absolutt kan anbefales.
Olavsrosa
Navnet Kvipt kommer fra gammelt av Kve, som
betyr innhegning. Det var kort og godt en plass
for dyr. Idag bygges det masse hytter i Birtedalen, men vertskapet kunne fortelle at der kun var
12 fastboende.
Etter Svartedauen var alt dødt i dalen, men ble
bygd opp igjen på 1600 tallet og den eldste delen
av Røykestova der oppe er fra 1600 tallet.Der er
17 bygninger ialt, alt i forbindelse med turistdrift
og de har 48 sengeplasser.
Kvipt ble drevet etter fire "pilarer" : det var kultur, historie, tradisjon og ekthet.
Det må derfor nevnes at Kvipt Fjellgard er tildelt
Olaf Jørg
Olavsrosa, som henger meget høyt. Olavsrosa er
SOMMERTUR MED ROTARYKLUBBEN 19.07. et varemerke fra Norsk Kulturarv og tildeles steDet har vært en tradisjon for Tvedestrand Rotary der som viser stor respekt for fortida, men også
glede, nytte og spennende opplevinger idag. Og
Klubb å invitere sommergjester med venner og
bekjente til en årlig sommertur. Det hele ble dratt nettopp det fikk Rotary's reisefølge fra Tvedestrand oppleve denne mandagskvelden.
i gang i 1986 av Tallak Ausland, der var ikke
Og det ble også servert tradisjonell kost, rømmemange med de første turene, men dette har etter
hvert blitt meget populært og i år var bussen fylt grøt og spekemat som smakte fortreffelig, samt
sveler og kaffe til dessert. Og en trubadur hadde
opp til siste seteplass.
man selv med, det ble flott visesang av Trygve
Det var da også klubbens 25. sommertur, med
Bernhardsen, der var virkelig både stemme og
andre ord et aldri så lite jubileum. Et jubileum
gitarspill i skjønneste orden. Og som vanlig bidro
kunne også en av klubbens faste gjester, Emil
Karl R. Hafsten med sitt trekkspill.
Didrichsen fra Gimle RK, feire, han er nemlig
En meget vellykket sommertur
var til ende og turen tilbake til
Tvedestrand gikk raskt etter en
slik aften i Øvre Birtedalen.
Og neste sommer kommer
Tvedestrand Rotary Klubb garantert tilbake med et nytt turtilbud til sine sommergjester.
Oddvar P.

