
PRESIDENTEN HAR ORDET 
Kjære Rotaryvenner! 
Tiden går så altfor fort, i 
skrivende stund er vi alle-
rede inne i adventstiden og 
nedtelling  til jul.  
Apropos jul, så hadde i år, 
som tidligere år, våre tro-
faste  Ingebjørg og Rag-
nar  med hjelp av kjeller-
komiteen stelt i stand til et 

aldeles vellykket julebord i kjelleren,. 
På grunn av endringer i datoen for guvernørbe-
søket, ble julebordet fremskyndet til 08.11. 
Men tidlig dato la ikke noen demper på hver-
ken  matlyst eller humør. 
Maten ble i år som i fjor fremskaffet av Idars 
kjøkken og var som alltid meget god. 
Det samme kan nok sies om drikken, som også i 
år var fra samme leverandør, som tidligere. 
Det ble en svært vellykket aften. Selv ble jeg 
lurt på klokken, da jeg aldri har klokke på meg, 
og derfor stolte på vegguret i kjelleren. Det jeg 
ikke var klar over, var at den ikke hadde blitt 
stilt til vintertid, og kona ble forskrekket da jeg 
kom så tidlig hjem. 
Ellers har vi, som nevnt, hatt besøk av guvernø-
ren, Inger Britt Zeiner, og det skal sies at hun er 
et menneske med entusiasme. Hun prater både 
på inn og utpust. 
Hun hadde med seg mann og hund og satte utro-
lig pris på vårt ettermøte hvor praten gikk om 
både løst og fast. Hun syntes at vi hadde et greit 
lokale og at det var gledelig å høre at medlems-
massen hadde økt i de senere år. Ellers  infor-

merte hun om besøket til  RI president Ray 
Klinginsmith som kommer til Distrikt 2290 og 
Tønsberg 11.12. Hun håpet at noen fra vår klubb 
kunne finne veien til Tønsberg denne dagen. 
Siden dette er den siste Kjellerposten før jul, vil 
jeg få ønske dere alle en riktig god jul. Men vi  
treffes jo i kjelleren og i Dypvåg kirke før julen 
ringes inn. 
Når dette skrives, har jeg nettopp vært ute for å 
tine vann i et sommerhus uten så mye som en 
ovn påsatt. - Tydelig at ikke alle har hørt at vann 
kan fryse. 

Førjulstiden er så hektisk at vi nesten glemmer 
de viktige tingene. Inger Hagerup minner oss på 
det:  

”Advent” 

Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede. 
Det står og skinner for seg selv  
og oss som er tilstede.  
Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede. 
Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. 
De står og skinner for seg selv  
og oss som er tilstede.  
Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. 
Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede 
De står og skinner for seg selv  
og oss som er tilstede.  
Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede. 
Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned 
For lengsel, glede, håp og fred,  
men mest allikevel for fred  
 på denne lille jord, hvor menneskene bor. 

Egil 

Programmer framover: 

06.12.: Klubbaften, valg, v/ Presidenten 
13.12.: Kirkebesøk v/ Komitèen 
20.12.: Presidentens aften 
27.12.: Møtefri 
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I dette nummeret kan du lese om: 
01.11.: Klubbaften, referat fra Peisaften,  
08.11.: Julebord. 
15.11.: Guvernørbesøk. 
22.11.: Ny politistruktur v/Reidar. 
29.11.: Klubbsaker 

”Utenlandske Prosjekter”   
ved Reidar Kjelstrup. 

Reidar benyttet denne anledningen til å orientere 
om status omkring utenlandske prosjekter. Han 
hadde igjen purret på tilbakemelding både fra 
Kragerø og Farsund vedrørende eventuelt sam-
arbeid om anskaffelse av skoleuniformer, men 
dessverre uten noen respons enda. 
I mellomtiden hadde han funnet en interessant 
artikkel i fagbladet Norsk Politiforum om Astrid 
Hareide (kona til tidligere Politimester Bjørn 
Hareide). Hun har arbeidet og undervist i slum-
men i Nairobi og vært tilknyttet en skole der 
med 350 elever.  Mange av barna har ikke an-
ledning til å anskaffe skoleuniform, og det må 
man ha for å kunne gå på skole der. 
Dette hadde inspirert Reidar til å foreslå at klub-
ben eller hvert enkelt medlem kanskje kunne  
bidra med en liten ”Julegave” til Astrid for hen-
nes innsats i Kenya. Forslaget ble meget positivt 
mottatt på møtet.  Det ble foreslått ulike måter 
for klubben å hjelpe på. Etter noe debatt, ble det 
i første omgang enighet om at hvert medlem 
burde gi minst en uniform tilsvarende Kr. 200. 
De som ville, var selvfølgelig velkommen til å 
yte større bidrag om ønskelig. 

”Fem-minutter” ved Trygve Eriksen. 
Trygve støttet fullt opp om Reidars forslag. Han 
minnet også om ulike måter å støtte på i privat 
regi. Det finnes mange ideelle organisasjoner 
som har stort behov for økonomisk støtte, f.eks. 
Frelsesarmeen, Kirkens nødhjelp, Plan Interna-

sjonal, Redd Barna, SOS Barnebyer. 
Han etterlyste bilder fra Julebordet og generelt 
fra andre møter. Reportasjen fra Julebordet ville 
ta seg meget bedre ut med gode og artige bilder. 
Til slutt kom han inn på WikiLeaks-saken og 
overvåkning av borgere på norsk jord i regi av 
USAs ambassade i Oslo. Generelt kan dette ikke 
aksepteres, men… I denne forbindelse ønsket 
han å provosere litt.  
I lys av de store trusler som ytterliggående grup-
per/terrororganisasjoner er - også for den vanli-
ge borger i fredlige Norge, er det nødvendig å 
kartlegge og hindre utbyggingen av slike farlige 
nettverk. Man må gå ganske grundig til verks, 
og det betyr dessverre at også noen uskyldige 
blir sjekket.   
”Men er dette så farlig når man har rent mel i 
posen? - jeg synes nok ikke det”, avsluttet han.  
Det vil nok være delte meninger om dette! 

FRAMMØTE DENNE MÅNED:  67 % 
100 %:  
Egil, Mads, Olaf Jørg, Ragnar, Rolf, 
Tor Erik. 
Møtt i andre klubber:  
Ingen meldte. 
 

 Fødselsdager framover: 
Baard Midtgaard          04.12.39 
Frode Halvorsen          09.12.75 
Oddvar  Pedersen         10.12.48     
Einar Johnsen              16.12.52 
Asbjørn Bråtane      30.12.25 
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Olaf Jørg 

Møte  22.11 fortsatt 

Det er veldig hyggelig på møtene nå, 
ikke minst fordi vi har fått så mange 
nye, unge og aktive medlemmer som 
sammen med positive, eldre medlem-
mer skaper en meget god atmosfære.  
Og referentene er dyktige, så det er 

relativt lett å være redaktør. Takk for det! 
Det er derfor med oppriktig glede jeg 
ønsker dere alle 
En riktig God Jul og Godt Nytt År! 



ROTARYMØTE 01.11. 
Sted: Rotarykjelleren 
Møteleder:  President Egil 
Program:  
Oppmøte 64,5 %  
Tore Leo takket alle for innsatsen ved tilstel-
ningen på Strannasenteret. En spesiell takk 
til Ellen Nora og Anne Berit på kjøkkenet. 
3 min. med Hilde hvor hun fortalte om gjen-
foreningen fra GSE i Canada i 1992. Grup-
pen hadde nylig samlet seg i Italia en lang-
weekend . 
Deretter ble det opplest referater fra peismø-
tene. Hovedpunktene fra de forskjellige mø-
tene var: 

*Ungdomsutveksling krever fra 3 til 4 
vertsfamilier, må utredes nærmere. 
*Prioritere prosjekt med skoleuniformer, 
samarbeide med Farsund hvis mulig. 
*Fadderordningen fungerer bra, god 
oppfølging. 
*Vise romslighet mht oppmøte for med-
lemmer med ”mange jern i ilden”. 
*Medlemmer som er forhindret fra å 
møte bør melde ifra om forfall. 
*Forslag om sommerfri. 
*Sommertur ved kysten i 2011, det var 
mange gode forslag til reisemål. 

  
ROTARYMØTE 08.11. 
Sted: Rotarykjelleren 
Møteledere:  President Egil 
Program: Julebord 
Oppmøte: 67,7 %  
Ragnar med frue hadde som vanlig stelt til 
julebord i kjelleren.  
Maten smakte fortreffelig. Alle koste seg 
med allsang og praten gikk livlig rundt bor-
det. 
ROTARYMØTE 15.11. 
Møtested:  Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten 
Program: Guvernørbesøk  
Oppmøte: 74,19 %  

understreket Dist-
riktsguvernør Ing-
er-Britt Zeiner som 
besøkte vår klubb 
denne kvelden. 
Hun fortalte om 
egne erfaringer fra 
Rotary samt hennes 
strategi for perioden. 
Hun ønsker at Rotary skal være en fremtids-
rettet organisasjon og mener Rotary er en 
viktig døråpner hvor enn man ferdes. Hun 
mener det bør komme klarere frem at Rotaty 
kan være et yrkesmessig nettverk verden 
over. Dette bør fremheves mer i vår kommu-
nikasjon og til potensielle medlemmer av 
organisasjonen. 
Internasjonalt håper hun kampanjen ”End 
Polio Now” blir så vellykket at utryddelse av 
Polio er et faktum innen få år. Dette bør mu-
liggjøre satsing på et nytt verdensomspen-
nende prosjekt som Rotary kan arbeide for. 
Her er temaer som rent vann, lese og skrive-
ferdigheter eller miljø interessante innfalls-
vinkler. 
Nasjonalt mener hun at vi bør legge opp til 
en utadrettet kommunikasjon som på en en-
kel måte forteller hva Rotary er og gjør. Fle-
re av medlemmene har nok opplevd det som 
vanskelig å svare med få ord hva Rotary er 
og gjør. Hun svarer: Rorary er en internasjo-
nal organisasjon som bygger felleskap og 
forener kontinenter. 

 ROTARYMØTE 22.11. 
Møtested:  Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten 
Fremmøte: 71 %  
Sang: ”Politimester Bastian”              
Program: I)  Nominasjon/Utvelgelse til Styre-
posisjoner.  
II) Foredrag ”Ny Politistruktur” ved Reidar 
Kjelstrup. 

Presidenten ønsket velkommen og før møtet ble 
avsluttet ble følgende kandidater nominert  til 
styreposisjoner ved neste valg, som avholdes 
06.12.10: Tor Erik, Oddvar, Mats, Anne Berit, 
Sven Inge, Einar, Tanja og Ole. 
 
I mellomtiden holdt Reidar et interessant fore-
drag om Politistrukturen i Agderfylkene.  Han 
gikk langt tilbake i tid og tok for seg utviklingen 
i Politiet fra 1959, da han selv startet som ung 
Politiaspirant. Det var helt andre arbeidsforhold 
den gangen.  Man hadde ikke transportmidler til 
rådighet til enhver tid, for det meste gikk man 
fotpatruljer, og lensmannsetaten var avhengig av 
å leie taxi for å rykke ut til situasjoner på lands-
bygda. 
Kriminaliteten har økt kraftig de siste tiår; i 
1960 ble det registrert 38,700 forbrytelser, mens 
dette tallet hadde steget til 280,000 i 2005.  En 
utredning fra 1981 (NOU) ga retningslinjer om 
at Politiet skal være desentralisert og at man 
skulle utvikle et Nærpoliti, f.eks. små lokale po-
litikontor i bydelene i de store byene.  Enda en 
omlegging kom med en ny Politireform i 2000. I 
følge denne skulle man nå fokusere på økono-
misk kriminalitet, utenlandske bander, narkotika 
og annen organisert kriminalitet. 
Agder Politidistrikt har i 2010 et budsjett på 
NOK 411 millioner, har 600 ansatte og dekker 
274,000 innbyggere, som vil si ca. 2 polititje-
nestemenn pr. 1000 innbyggere. Oppklarings-
prosenten er på 45 %, som er ganske høyt sam-
menlignet med landsgjennomsnittet.  Driftsbud-
sjettene er for snaue p.g.a. stadig økte driftsut-
gifter. 
Gjennom Politirevisjon 02 (Fase 2) ønsker man 
å legge om strukturen i Politidistriktet.  Nåvæ-
rende 27 tjenestesteder vil bli redusert til 11 ste-
der og skal være iverksatt innen Høsten 2011. 
De nye regionene blir:  Mandal (Vestregion), 
Kristiansand ( Midtregion) og Arendal 

(Østregion).  En av Hovedstasjonene i Østregio-
nen blir Holt, lokalisert i Tvedestrand (inntil 
videre), med 5 tjenestesteder. 
Til slutt kan nevnes Fase 03 i Politireformen, 
som skal tre i kraft fra 01.11.2011. Denne refor-
men skal vektlegge resursmessig balanse i utfø-
relse av Politiets oppgaver.  Referenten forstod 
det slik at nevnte Fase 03 er en del av Resultat-
reformen i Politiet, som dekker perioden 2010 
til 2013. Her vil man fokusere på og etterstrebe 
en stadig bedre utnyttelse av Politietatens resur-
ser. 
ROTARYMØTE 22.11. 
Møtested:  Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten 
Fremmøte: 54,8 %  
Sang: ”Alltid freidig når du går”  
 Program: Det oppsatte programmet måtte leg-
ges om p.g.a. at Kjell Lunde, som skulle presen-
tere GRISEN Storsenter, igjen meldte forfall i 
siste liten. 
Presidenten ønsket velkommen og leste opp en 
hyggelig hilsen fra Distriktsguvernøren etter 
hennes besøk i klubben den 15. november. Det 
ble også minnet om innbydelse til møte med RI-
president Ray Klinginsmith i Tønsberg 
11.12.10. 
Det alternative programmet for møtet denne 
kvelden besto av følgende innslag: 
”Idretten i Tvedestrand” ved Bård Sterk-
Hansen. 
Bård, som er leder i Håndballgruppa, fortalte 
om en klubb i frammarsj og med 194 aktive 
medlemmer som utgjør 8 jentelag og 3 guttelag. 
I tillegg har man  både dame- og herrelag på 
seniornivå. I motsetning til mange andre klubber 
og foreninger, hvor ansvaret hviler på noen få 
ildsjeler, er oppfølgingen fra foresatte i hånd-
ballgruppa stor og bred. Man har 3 ledere og 4 
styremedlemmer samt 2 som er arrangementsan-
svarlige. Omsetningen i klubben er på ca. kr. 
500,000 pr. år. Man hadde på et tidlig tidspunkt 
klart å skape en spesiell god stemning ved kam-
per og turneringer i Lyngmyrhallen.  Det ble 
arrangert lotterier og forskjellige andre innslag, 
og hver enkelt spiller ble behørig presentert i 
alle aldersbestemte klasser. Det gode miljøet 
rundt kampene i Tvedestrand er viden kjent på 
Sørlandet. 
            

Frode 

Frode 

Frode 

Vår Distriktsguvernør er opptatt av involvering. 
Hun klarte det! 
Vi glemmer ikke så lett hva hun hadde å si oss. 

Olaf Jørg 

Forts. neste side 


