Referatene fra Peiskveldene viser at disse - som
vanlig, var meget vellykkede.
Det var flere temaer til behandling/diskusjon.
Her følger Reidars resymé over noen av disse:
TANKER RUNDT FADDERNES ROLLE
OG KLUBBENS FUNKSJONER
* Generell god oppfølging av nye med
lemmer fra faddernes side.
* Klubben bør forsøke å fange opp med
lemmer vi føler er på vei ut.
* Forståelse for at unge medlemmer lett
kommer i klemme med disponibel tid.
* Melde forfall – det styrker tilhørigheten
til klub ben (men slår ikke ut på møtepro
senten).
* Manglende informasjon om Rotarys
formål og yrkeskodeks (krf. årbokens
omslagsark)
* Minne om ”4-spørsmålprøven”.
* Med tanke på nye og yngre medlemmer
bør klubben forsøke å få i gang tiltak/
arrangementer rettet mot yngre mennes
ker i den livssituasjon de befinner seg i.
* Gode programmer er en viktig kilde til
å beholde medlemmer.

* Planlegge innhold for Klubbaften.
* Vurdere fordeling av ”tunge” komitele
dere.
* Læreprosess via verv i klubben over tid
– 4-5 år i ulike verv før valg til president.
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* Besøke Puntervold i Grimstad kfr. Arne
*
” bryggeriet ”Nøgne Ø”,
Grimstad, m/ avstikkere
*
” Fuhr ” ”
* Tur til Mærdø
* Besøke Erik Lindland – Skuggestøl
* Tur til Lyngør og Lyngør fyr m/guide +
bevertning
* ” ” Stangholmen + bevertning.
Dag Eikeland?
* ” ” Flødevigen forskningsstasjon +
bevertning
* ” ” Risør: Krigsmuseum, Akvariet,
sjømannsforeningens sjøfartsmuseum
* ” ” Sandvigen fort på Hisøy +
bevertning
* Besøke Sørensens museum på Tromøy.

- Jeg og min mann har samme bankkonto
- Går det bra?
- Ja. Han setter inn og jeg tar ut!

FRAMMØTE DENNE MÅNED: 67,7 %
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FORSLAG TIL SOMMERTUR 2011

Venninneprat:
* Programmene for året bør være kla re
i god tid på forhånd.
* Samle nytt styre på vårparten.
* Referat fra klubbens styremøter?
* Forberede (komiteene) Club Assembly.

KJELLERPOSTEN Okt. 2010

100 %:
Arne, Birger, Egil, Ellen Nora, Frode,
Ole Jacob, Ole Joachim, Reidar,
Rolf, Tanja, Tor Erik, Tore Leo.

PRESIDENTEN HAR ORDET
Kjære Rotaryvenner!
Så har vi lagt bak oss oktober måned og dagene blir
kortere. vi stilte klokka tilbake og da ble det for alvor
tidlig mørkt, lange kvelder.
Det har vært en regnfull
oktober med mye vind og
vi ble brått påminnet om at
vinteren er like om hjørnet.
Torsdag 21.10 på ettermiddagen ble det plutselig vinter og dette kom nok
som " Julekvelden på kjerringa" Snøen lavet ned,
selv måtte jeg gå fra bilen på jobb da det var
komplett umulig å ta seg frem på sommerdekk.
2 timers ventetid på drosje og da var gode råd
dyre, brøytebilen ble redningen, men jeg måtte bli
med utenom Borøya og det var en spennende tur ,
vel hjemme kl 21.00
Oktobermøtene startet med Klubb assembly og den
neste mandagen hadde vi besøk av Bjarne Hellum
fra Farsund Rotaryklubb.
Han fortalte om sine opplevelser fra Afrika. Dette
var svært interessant og vi fikk kanskje en etterlengtet mulighet for å kunne samarbeide med Farsund om et prosjekt, Skoleuniformer.
Vi har som kjent arbeidet en del år med å finne et
egnet prosjekt. I september hadde vi som kjent besøk av Tone Kolbenstvedt med foredrag om ungdomsutveksling.
Med disser to temaene på sakslista, hadde vi styremøte hos Hilde den 18.10, vi diskuterte disse sake-

ne og bestemte at det skulle være temaet på Peismøtene mandagen etter.
Vi hadde peismøte hos 4 verter, Ole Jacob, Reidar,
Trygve og undertegnede. Alle hadde vi 7 medlemmer tilstede. Noen hadde forfall, men tross alt bra
oppslutning.
Diskusjonene og oppfattningene var veldig like
rundt hos de forskjellige, og jeg oppfatter det slik
at
"Afrika Prosjektet" nok er det letteste å starte opp.
Men vi må parallelt jobbe med Ungdomsutveksling, men det krever nok at vi må har 4 vertsfamilier på plass, økonomien har vi nok .
Så hadde vi i år flyttet festen på Strannasenteret til
høsten. Tidligere år har jo vi hatt både Strannasenteret og Honnørfesten på sen vinter/vår.
Det ble en vellykket kveldstund, det ble drukket
kaffe og fortært 7 bløtkaker.
Kveldens høydepunkt er jo Gratislotteriet, hvor
alle vinner.
Det var så vidt jeg oppfattet tilstede 35 gamle denne kvelden.
Det har også blitt en forandring i kjelleren, orgelet
som tilhørte Ragnar er blitt byttet ut med et
"Nytt Piano". Dette ble kjøpt inn etter vedtak fattet på styremøte 18.10., da vi var blitt kjent med at
Ragnars barnebarn ville ha orgelet hjem.
Ellers ser jeg frem til Julebordet som måtte komme
allerede 8.11. på grunn av at Guvernørbesøket ble
flyttet. Men det blir nok jul allikevel.
Egil

Møtt i andre klubber: Ingen meldte.
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I dette nummeret kan du lese om:

Programmer framover:

04.: Club Assembly.
11.: Skolebygging i Afrika v/ Bjarne Hellum.
18.: Peisaften.
25.: Besøk på Strannasenteret.

01.11.: Klubbaften, referat fra
Peisaften, v/ Presidenten.
08.11.: Julebord.
15.11.: Guvernørbesøk.
22.11.: Ny politistruktur v/Reidar.
29.11.: Grisen Storsenter.
Bdriftsbesøk.

ROTARYMØTE 04.10.10
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Egil Vatne
Fremmøte: 61,3 %
Program: Club Assembly
Presidenten ønsket velkommen til en høstferieredusert forsamling. Med forfall fra bl.a. flere komiteledere ble det fort klart at et fullverdig Club
Assembly ikke lot seg gjennomføre.
Baard redegjorde for de siste justeringer i høstens
program. Presidenten oppfordret deretter mulige
peis-verter til å melde seg og fikk tre stykker.
Til kveldens program redegjorde deretter Tor Erik
for virksomheten i kommunikasjonskomiteen,
som han var godt fornøyd med. Servicekomiteens
leder hadde forfall og Bjørn redegjorde for denne.
Han hadde komiteprotokollen og tilhørende papirer å støtte seg til. De andre komitelederne hadde
øyensynlig ikke fått overlevert protokoll og virksomhetsplan fra sine forgjengere. Det er åpenbart
behov for en oppfrisking av den nye (2006) lederskapsplanen vi etter sterk anmodning fra distriktet
innførte. Virksomhetsplan og protokoll er et viktig virkemiddel for å sikre kontinuitet i klubbens
drift! Avvik fra matriseplanens funksjonelle forutsetninger har skapt misnøye, og mye av møtet
gikk med til å diskutere dette. Presidenten rundet
av med å be komiteene om å ha status klar til guvernørbesøket.
Siden referatet ikke ble så langt kan jeg jo runde
av med et ordtak: ”Vi har ansvar for det vi gjør –
og for det vi lar være å gjøre”.
Reidar
ROTARYMØTE 11.10.10
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Egil Vatne
Fremmøte: 74,2 %
Program: Skolebygging i Missda, Mali,
v/ Bjarne Hellum, Farsund.

Mali ligger i den vestligste delen av Afrika inneklemt av syv andre land med et areal på nær fire
ganger Norges størrelse og med nær 14 millioner
innbyggere, hvorav 90% er muslimer og ca 50%
analfabeter. Levealder ca 45 år. Jordbruk er hovednæring til tross for at ca 60% av landets nordligste del er ørken. Elven Niger er landets livsnerve og renner gjennom hovedstaden.
I Mali – som i så mange andre afrikanske land –
må man ha skoleuniform for å få gå på skole, og
man må møte opp ved skoleårets første dag, ellers
er man utestengt! Det siste rammer mange og
skoleprosjektet skulle fange opp dette ved å oppføre et nytt skolebygg og fange opp flest mulig av
disse. Strømmestiftelsen skulle samle inn penger i
samarbeid med radio P4 ved at man ringte inn og
derved gav kr 5, som holdt til en murstein. Bygget
skulle være en gave til lokalsamfunnet mot at de
holdt arbeidskraft og førte opp bygget. Med afrikansk kultur og 40 varme grader var det en skikkelig utfordring. Intet av avtalte forberedelser var
på plass da arbeidet skulle starte. Tidsbegrep og
avtaler er ikke det samme i Afrika som her hjemme. Hellum viste en serie bilder om hvordan arbeidet gikk frem – alt som ”håndarbeid” på stedet.
De innfødte viste en imponerende arbeidsevne,
men det måtte stilles tydelige krav til deres innsats. Bygget var meget enkelt men med begrensede hjelpemidler var det allikevel en utfordring å
få fullført. Biler og redskap ble brukt til det brøt
sammen. Maten var enkel. Men bygget ble fullført for 35.000 kroner og ble innviet med stor fest.
Mye mer kunne vært referert, men det blir for
langt. Gå heller inn på Wikipedia. Det er interessant å lese om disse landene.
Dette skolebygget er et eksempel på Strømmestiftelsens måte å drive ”hjelp til selvhjelp”, og det er
helt i tråd med vår klubbs vedtak om å forsøke å
komme inn med et prosjekt for å få flere barn på
skole. Hellum kunne fortelle at heller ikke hans
klubb har slikt prosjekt, og referenten inviterte
ham til å få Farsund-klubben med på et felles prosjekt.
Reidar
ROTARYMØTE 18.10.10
Møtesteder: Kilsundskogen, Tvedestrand og
Bergendal.
Møteledere/verter: Reidar, Trygve, Ole Jacob,
Egil.
Fremmøte:
74,2 %
Program:
Peismøte

Etter presidentens velkomst og en ”spinkel” sang
(Karl Ragnar hadde forfall) etterlyste presidenten
nok en peisvert, slik at det blir fire grupper til neste møte. Deretter fikk kveldens foredragsholder
(og rotarymedlem i Farsund) banksjef Bjarne
Hellum i Nordea ordet. I 1987-88 hadde han permisjon fra Nordea og bodde ett og et halvt år i
Mali med sin familie mens han arbeidet for
Strømmestiftelsen og NORAD med Nordea som
samarbeidspartner. Han var prosjektleder for oppføring av et enkelt skolebygg i Missda litt utenfor
hovedstaden Bamako.
23 medlemmer deltok på høstens peismøter.

Referatene fra gruppene bekrefter at peismøtene
er et viktig verktøy i klubbens indre liv - til beste både for det sosiale og ikke minst som en idebase for klubbens drift.
Som vanlig har medlemmene hygget seg med
mye godt mat rundt omkring, men de har også
gjort en god jobb med de tildelte oppgaver og på
eget initiativ også trukket inn flere momenter.
Ungdomsutveksling ser det ut til å være enighet
om at vi bør få til en eller annen gang. Viktigheten av forhåndsplanlegging og sikring av et tilstrekkelig antall verter ble poengtert. En gruppe
ønsket å prioritere utenlandsprosjekt.
Afrika-prosjektet med tanke på vårt vedtak om
skoleuniformer var det full enighet om, så i dette ligger det et klart oppdrag til arbeidsgruppen
om å arbeide videre med å finne samarbeidspartnere, slik at vi kan komme videre. Nedenes,
Kragerø og Farsund er mulige partnere.
Faddernes oppgaver er påpekt å være viktig.
Arne fikk ros for god Rotary-informasjon. Det
fremkom flere forslag til beste for både klubbfunksjoner og støtte for nye medlemmer.
Forslag til møteprogram og sommertur kom det
mange av. Disse blir samlet og overlevert arbeidsgruppene.
Reidar
ROTARYMØTE 25.10.10
Møtested: Strannasenteret
Møteleder: Tore Leo Dalen
Fremmøte: 67,7 %
Program: Hyggeaften for pensjonærene.
Høstens sosiale innsats på Strannasenteret samlet også denne gang mange. Jeg talte 36 pensjonærer. Som ”oppvartere” stilte 21 rotarianere.
President Egil ønsket velkommen og overlot
møteledelsen til Tore Leo, som styrte resten av
møtet.

Trygve Bernhardsen innledet med
sin gitar og gode
stemme med noen
sanger av Evert
Taube.
Pensjonærene ble
traktert med kaffe
og mengder av
gode bløtkaker. Etterpå var det tid for
nok noen sanger før
det tradisjonelle
gratislotteriet ble
avholdt.

Da alle gevinstene var fordelt lå det kun en
loddseddel igjen. Det var tydelig at beboerne
setter pris på dette arrangementet.

Tore Leo avsluttet med
noen velvalgte ord og
pensjonærene trakk seg
tilbake.
Reidar

Kinesiske visdomsord:
Livsvisdom er å legge til side de uvesentlige tingene.
Og en uttalelse som passer for mange av oss
i klubben:
Å bli gammel tar sin tid, og det har travle
mennesker bare ikke tid til.

Det har vært en del kommentarer til
Lederskapsplanen. Reidar ønsker derfor
at følgende blir repetert i Kjellerposten:

neste rotaryår. Hovedintensjonen med den
nye modell er at medlemmene skal føle at
de har en (eller flere) meningsfylte oppgaver i klubben.

L P - KLUBB LEDERSKAPS PLAN

Vennnlig hilsen,
Ole Devold

Den 19. februar skal styrets forslag til ny
ledelsesplan presenteres for klubben.
President og visepresident har i
møte utarbeidet et forslag til medlemsfordeling innen den nye komitéstrukturen,
som dere fikk tilsendt med spørsmål om
ønsket plassering. Vi har gjennomgått
ønskene og ut fra de – så langt det var mulig – innplassert den enkelte innen en eller
flere komiteer. Vi viser til vedleggene.
Ved å sammenholde i hvilke ruter
du er innplassert og så se på komitéstrukturen og de der oppførte arbeidsområder,
så får den enkelte svar på hvordan vi foreslår arbeidsfordelingen.
Det er imidlertid opp til de oppførte
komitéledere å organisere sin komité og
fordele arbeidsoppgavene i samråd med
komitémedlemmene. Det er ikke meningen at den enkelte kun skal fungere innen
det område han/hun er oppført. Komitémedlemmene må kunne rokeres rundt innen komiteen etter behov og ønske, men
komitélederen sitter med ansvaret for at
hele komiteen fungerer etter forutsetningen. Som vanlig er de fleste plassert på flere steder for å få kabalen til å gå opp.
Det er programfestet at styrets forslag skal presenteres på møte den 19. februar, så da blir det anledning til å diskutere
forslaget. Deretter har komitelederne frist
til klubbaften den 2. april med å organisere
arbeidsfordelingen innen sin egen komité,
og dette vil da bli den endelige modell.
Denne modellen vil så fungere
mens Ole er president. Finner vi så ut at
ting bør justeres, så kan det innarbeides til

Reidar Kjelstrup

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
SERVICEKOMITEEN
VIRKSOMHETSPLAN - 3-årig perspektiv.
Komitéleder vil som en prøveordning
være past president.
For å sikre kontinuitet blir leder i komiteen de to påfølgende år.
Leder er ansvarlig for at komiteen fungerer etter forutsetningene i årets matriseplan.
Komitéleder organiserer komiteen og fordeler de ulike gjøremål i samråd med komitémedlemmene.
Det enkelte medlems plassering innen
matriseoppsettet angir vedkommendes hovedoppgave såfremt det f.t. er oppgaver
innen denne tjenestegren (tidl. De fire avenyer).
Leder disponerer alle komitémedlemmene
fritt innen hele komiteens ansvarsområde
for å sikre optimal funksjon.
Hvert år roteres ca 1/3-del av komiteens
medlemmer mellom de øvrige komiteer.
Servicekomiteen har undergrupper innen
alle de fire tjenestegrener. Dette vil fremgå
av den til enhver tid gjeldende matriseplan.
Servicekomiteen med alle undergrupper
avholder fellesmøte før Club Assembly og
ellers etter siste møte i november, februar
og mai. Presidenten er ex officio fullverdig
medlem av komiteen. Møtene ledes av komitéleder. Det føres protokoll som redegjør for komiteens virksomhet.
Ved siste møte protokolleres kort statusrapport for Rotaryårets virksomhet.
Forts. neste side

Protokollen, virksomhetsplanen og
matriseoppsettene leveres innkommende komitéleder, som senest i april
i samarbeid med de øvrige komitéledere setter opp neste års matriseplaner.
Komiteenes virksomhet må ikke være
i strid med Rotary’s lov og klubbens
vedtekter. Som et første forsøk på en
3-årig virksomhetsplan ser komitéleder for seg følgende
Klubbtjenesten
Det er tidligere utarbeidet ordens- og
renholdsregler for Rotarykjelleren.
Disse innskjerpes så langt de passer i
dag. I tillegg har komitéleder satt opp
særskilt oppgavefordeling for hvert
Rotaryår, som ivaretar alle gjøremål i
matriseoppsettet. Klubbens godt innarbeidede rutiner for arrangementene:
Julebord, Kirkemøte før jul, Strannasenteret, Honnørfest og Sommerturen, videreføres.
Yrkestjenesten
Medlemmene av denne gruppen vurderer fortløpende om det er bedrifter
og/eller prosjekter som det vil være
interessant å besøke.
Tilsvarende forhører de seg med flyktningekonsulenten og Hanne Gro
Høgtveit om det i kommunen er flyktning(er) som har behov for mentorstøtte i sin integreringsprosess for å
komme ut i arbeidslivet. Hvis det er
eller blir slikt behov forspørres klubbens medlemmer om det er noen som
kan påta seg slik oppgave.
Samfunnstjenesten
Medlemmene oppfordres til å følge

med i og skaffe informasjon om hva
som skjer i lokalsamfunnet med tanke
på prosjekt eller annet som det ville
være naturlig for Rotary å støtte enten
alene eller i samarbeid med andre humanitære organisasjoner – og da med
tanke på et DSG-verdig formål.
Internasjonal tjeneste
Medlemmene skal fortsette arbeidet
med å få i drift et humanitært MGverdig utenlandsprosjekt rettet mot
lese- og skrivekunnskap i Afrika.
Dette bør skje i samarbeid med Risør
rotaryklubb og/eller andre Rotaryklubber.
SERVICEKOMITEEN’s målsettinger er nedfelt i en 3-års plan:
Klubbtjenesten skal ivareta all aktivitet i Rotarykjelleren og våre faste
årlige engasjementer.
Yrkestjenesten skal søke etter bedrifter og/eller prosjekter som er av
interesse. Den skal videre
klarlegge om det er flyktinger/
innvandrere som i en integreringsprosess har behov for yrkesmessig mentor-støtte.
Samfunnstjenesten skal følge med i
lokalsamfunnets ulike aktiviteter med
tanke på aktuelle DSG-verdige prosjekt det vil være naturlig å engasjere
seg i – alene eller i samarbeid med
andre.
Internasjonal tjeneste skal i samarbeid med andre Rotaryklubber finne
frem til en egnet skole i Syd-Afrika
for iverksettelse av et MG-prosjekt
rettet mot lese og skrivekunnskap.

