
 

FRAMMØTE DENNE MÅNED:  68,9 % 
100 %: Anne Berit, Arne, Asbjørn, Egil, 
Ellen Nora, Hilde, Line, Ragnar, Rolf, Tor 
Erik , Terje og Tore Leo,            

Møtt i andre klubber:  
Ingen meldte. 
 

Fødselsdager: 
Tor Erik Nævestad     17.05.43 
Tore Leo Dalen          25.05.42 
Mads Oppegaard,      05.06.41 
Olaf Jørg Hafredal    09.07.48 
Bård Sterk Hansen    13.07.74 
Ragnar Lofstad          25.07.43 
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PRESIDENTEN HAR ORDET 
Kjære rotaryvenner!  

"Kom mai du 
søte milde, gjør 
skogen atter 
grønn." 
Selv om det 
gikk sakte i år 
p.g.a. en kjølig 
vår, er vi nå i 
rute. Men våren 
lar ennå vente 
på seg, og kan-

skje en del av dere fyrer opp i ovnen. 
Men som jeg vil si: ”Det ligger i luf-
ten”. På grunn av alle helligdagene 
har det ikke vært så mange Rotarymø-
ter i mai, men nå er vi i gang igjen. 
Det er rart med våren, den er både til 
glede og ergrelse.                                                                                                       
Mai betyr for oss at det er snart som-
mer, og det at  vi synes også den er en  
spesiell måned. Mai er årets femte 
måned og har 31 dager. Måneden er 
trolig oppkalt etter guden Maius eller 
gudinnen Maia. Det vi forbinder med 
mai, er at det er en måned med religi-
øse høytider; - Kr. Himmelfartsdag og 
Pinse. Viktige dager i Kirken.                                       
Og ikke minst 17. mai.  
 
17. mai er vår nasjonaldag - bl.a. tak-
ket være Henrik Wergeland, med stor 
feiring av dagen for store og små. Og 

framfor alt er også mai den store må-
neden da korpsmusikken er mest ak-
tiv.                  
Mai er snart over, og sommeren med 
gode programmer og hyggelige og 
kjære sommerbesøkende i klubben 
vår står for døra. Vi gleder oss til å 
treffe dem igjen etter en hard og lang 
vinter. Nå har vi bare Moldekleiv som 
foredragsholder i mai igjen, - så er vi 
i juni med gode programmer og med 
"Ut i det blå", så er mitt Rotaryår 
omme.                                                          
Som avslutning for denne gang vil jeg 
si som D. Jæger sier i sangen  om 
mai: 
Kom derfor mai, du milde, gjør sko-
gen atter grønn,  
og la ved bekk og kilde fiolen blomst-
re skjønn. 
Hvor ville jeg dog gjerne at jeg igjen 
deg så!               
Akk, kjære mai hvor gjerne gad jeg i 
marken gå.                                      

28.05.10. 
 Tore Leo 

Programmer framover: 

07.06.  Klubbaften. 
14.06.  ”Ut i det blå”. 
21.06.  Kåseri  
     v/Øyvind Thorsen. 
28.06. Presidentskifte. 
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Bilder fra Portugal 

Mange av golfbanene er anlagt på historisk grunn. 
Her ”omfavner” Gil et flere tusen års oliventre. 

I Sesimbra arbei-
det kunstneren 
mange timer med 
denne sand-
skulpturen. Noen 
få Euro ble beta-
lingen.  
Dagen etter var 
havfruen borte. 

Det kan være slitsomt    
å komme fram med bil 

av og til,  

men Sitra, med fantastis-
ke palasser, kirker og 
borger må du bare se. 

Fortausrestaurantene er mange - 
har velsmakende retter og god vin. 



Rotarymøte: 10.05.10 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: President Tore Leo 
Dalen 
Kveldens gjest: Liv Tønnesen 
Kveldens program:  Portugal ”Golf og kul-
tur” v/Trygve Eriksen 
Kveldens sang:  ”Kom mai du skjønne mil-
de” 
Fremmøte: 63,3% 
President Tore Leo Dalen begynte kvelden 
med noen visdomsord. 
Arne Bjørnstad orienterte litt om årets 
sommertur. Det er 25-års jubileum for som-
merturene i år, og i den forbindelse er det da 
planlagt sommertur til KVIPT-gårdene den 
19.juli. Det blir spekemat, rønmmegrøt, sve-
le osv, og drikke m.m på KVIPT-gården. 
Bussturen til KVIPT-gården tar ca 2 timer. 
Arne Bjørnstad har forhandlet om pris på 
bussturen, og med hans fantastiske forhand-
lingsteknikker, har vi havnet på en meget 
akseptabel pris på bussturen også. Avreise 
fra Tvedestrand kl. 14.00 den 19.juli, og 
hjemme igjen ca. kl.22.30. Inviter med ven-
ner og kjente til denne sommerturen, slik at 
vi blir minst 40 personer. 
Trygve Eriksen- ”Golf og kultur ” i Por-
tugal. 
Trygve viste noen fantastiske bilder fra noen 
av sine mange golf-og opplevelsesturer til 
Portugal. Trygve har vært rundt omkring i 
hele Portugal.  
Portugal har noen av Europas beste golfba-
ner. 
De første årene var Trygve alene med sine 
golfvenner på turene sine, ,men de senere 
årene har også Liv vært med. Vanligvis er de 
der nede en måned på vinteren/våren. De 
leier bil og reiser rundt til forskjellige byer 
og steder i Portugal. 
Portugal er et gammelt land, og innbygger-
tall på ca. 10,7 mill. Trygve kom inn på 
mange deler av historien, men her nevnes 
mest den nyere tid.  

Oktoberrevolusjonen i 1910 gjorde Portugal 
til republikk, men fra 1926 ble landet et dik-
tatur under António de Oliveira Salazars le-
delse. Fra Nellikrevolusjonen, som foregikk 
i 1974, har Portugal vært et stabilt demokra-
ti. Nasjonaldagen er 10.juni. 
Det ble fortalt fantastiske historier, bla. a.  
fra Tempelriddertiden.  
Kjente historiske personer er bla.a. Vasco da 
Gama og Henrik Sjøfareren. 
Portugal har ikke lenger oversjøiske koloni-
er, men Azorene og Madeira er fremdeles 
portugisiske. Portugal er delt inn i 18 soner, 
og Lisboa er største by. 
7% av befolkningen over 18 år i Portugal er 
analfabeter. Det var 7,6% arbeidsløshet i 
2006 (nå antatt steget til mer enn14 %).  
BNP pr. innbygger er 19.800 dollar (pr 
2006). 10% kommer fra turisme. 
Eksport av klær, sko, maskindeler, kork og 
papir. 
I Lisboa og også andre byer i Portugal er det 
fantastisk mye fint å se på. Flotte utsmyk-
ninger på bygninger, og nydelige brosteins-
belagte gater; idylliske torg, rolig atmosfære, 
og vennligsinnede og gjestfrie mennesker. 
Spesielt Lisboa er også kjent for sine 
FADO-restauranter. Som oftest er det de 
som driver restauranten som også synger og 
spiller på disse stedene. 
Porto. En fantastisk by lenger nord i Portu-
gal, med ca 230.000 innbyggere. Kontraste-
nes by; en del gamle, forfalne hus, men også 
mange nye flotte bygninger, deriblant et 
egenartet, moderne konserthus. 
Sintra. En kjempekoselig by. Mye artig å 
se. Veldig, veldig smale gater. 
Tomar. I denne byen er der et bygg som 
innvendig på veggene er dekket med men-
neskeknokler. 
Evora, Coimbra og Mafra; Dette var byer 
som Trygve viste oss bilder fra som hadde 
flotte utsmykkede bygninger. 
Vi takker Trygve for en kjempefin presenta-
sjon av Portugal, og gleder oss til fortsettel-
sen. 

Rotarymøte: 31.05.10 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: President Tore 
Leo Dalen 
Kveldens sang: ”Syng kun i  ungdoms 
år” 
Kveldens program: Frivilligsentralen 
v/Lars Mollekleiv 
Fremmøte: 80% 
President Tore Leo Dalen åpnet med å 
ønske velkommen, og siterte noen vis-
domsord av Øyvind Thorsen. (Øyvind 
Thorsen kåserer hos oss den 21.6.10) 
”UT I DET BLÅ” 
Mandag 14.juni skal vi ”ut i det blå”. I 
år går turen til feriestedet til Tore Leo på 
Vatnebu. Tore Leo informerte litt rundt 
dette. Avreise fra Ruten kl.18.00 14.6.10 

FRIVILLIGSENTRALEN V/LARS 
MOLLEKLEIV 
Frivilligsentra-
lene startet opp i 
Norge i 1991, 
men da helst i 
regi av idrett-
slag osv.  

I år 2008-2009 
ble det kjent 
som Frivillig-
sentralen i eget 
regi.  

I dag er det 339 Frivilligsentraler i Norge.  

Det er bred politisk enighet om at Frivil-
ligsentralen er et bra tiltak, så dette job-
bes det godt med i Kulturdepartementet. 
Mange Frivilligsentraler er eid av lag og 
foreninger, men det er mest kommunene 
som er ”eiere” av Frivilligsentralene 
med styrer etc.  

Frivilligsentralen i Tvedestrand er sta-
sjonert i Rutebilstasjonsbygget. Det er 
koselige lokaler, med maleriutstilling fra 
lokale malere/kunstnere. 

Frivillig arbeid er en nødvendighet. 
”Små tiltak som gjør stor forskjell”. En 
av hovedoppgavene for Frivilligsentra-
len er å ”bygge ned” naboterskelen. 
Mange i nabolaget som trenger hjelp, 
uten at de tør å spørre om det, men det 
er lettere dersom det er på initiativ fra 
Frivilligsentralen.  
De tar seg ikke av snømåking av tak, ve-
randaer osv. Det er kun det nødvendigs-
te av snømåking som blir hjulpet med. 
På åpningsdagen av Frivilligsentralen i 
Tvedestrand, ble det arrangert hopprenn 
ved Tjenna. Fikk installert ”hoppbakke” 
som var til stor begeistring for unge og 
gamle. 
Sansehagen ved Strannasenteret er et av 
prosjektene som Frivilligsentralen i Tve-
destrand har begynt å jobbe litt med. 
Barnehagebarn skal nyte godt av denne 
Sansehagen.  
De skal også prøve å få til en trafikkopp-
læring for barn i Sansehagen, med tre-
hjulsykler el.l. 
Mollekleiv har jobbet i Frivilligsentralen 
i ½ år og har allerede fått 30 frivillige. 
Det er bra på den korte tiden. 
Frivilligsentralens lokaler er også til ut-
lån (bl.a har Røde kors osv hatt møter 
der) 
Han avsluttet med å ønske oss velkom-
men til å besøke dem i lokalene. 

Vi ønsker Mollevkleiv og resten av Fri-
villigsentralen lykke til med arbeidet og 
prosjektene sine. 
     Ellen NB 

Ellen NB 


