
Hilde Marie 

PRESIDENTEN HAR ORDET 

Kjære Rotary-
venner!   
”En sommer er 
over, men min-
nene består”, 
kan vi høre i en 
sang. Jeg håper 
dere har en del 
gode minner om 
sommeren 2011. 

 
Nasjonen Norge ble hardt rammet 22. 
juli. De tragiske hendelsene fikk stor 
oppmerksomhet utenlands, og i begyn-
nelsen av august fikk vi i Rotary bl.a. 
sympatierklæring fra Distrikt 1020 i 
Sør-Skottland. Det er hyggelig å vite at 
andre tenker på oss. 
 
August er måneden der vårt Distrikt 
spesielt ser på området medlemsutvik-
ling. Nylig mottok vi invitasjon til semi-
nar om medlemsutvikling. Det er mulig 
å dra til Porsgrunn 15.9. eller til Kristi-
ansand 29.9. Tvedestrand Rotaryklubbs 
medlemsutvalg har satt opp fem punkter 
vi bør forsøke å holde. (De legges fram 

i september.) Det er også kommet for-
slag på en del aktuelle prøvemedlem-
mer. Nå håper jeg det vil melde seg fad-
dere som kan jobbe aktivt! 
 
Den 15.8. hadde vi besøk av rådgiverne 
ved Lyngmyr skole. De gav oss infor-
masjon om hvordan ungdomsskolen 
jobber for å bevisstgjøre 10. klassingene 
i forhold til yrkesvalg. Medlemmer i 
klubben vår har mulighet til å delta på 
yrkesmessa skolen skal ha 15.9., eller 
stille som intervjuobjekt for ungdomme-
ne. 
 
På Club Assembly ble komitèene ut-
fordret til å diskutere utkast til 3-
årsplaner. Vi bør satse på å fullføre pla-
nene og legge dem fram i september. 
 
I august fikk vi også mer kunnskap om 
samhandlingsreformen i helsevesenet, 
hva Nynorsk Antikvariat driver med, 
samt konflikten Israel – Palestina.  
 
Vi får glede oss til flere godbiter i høst! 
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Chartret 31. juli 1950 

 August 2011 KJELLERPOSTEN   

Programmer framover: 
05.09.: Klubbaften v/Presidenten 
12.09.: Åpent møte (Valgdag). 
 Hyggemøte med noe attåt. 
19.09.: Bedriftsbesøk hos båtpro-
dusent. 
26.09.: Brannsikring i hjemmet. 
 

I dette nummeret kan du lese om: 
01.08.: Samhandlingsreformen v/Reidar 
Tveit. 
08.08.: Bokbyen og Nynorsk antikvariat v/
Arne- Ivar Kjærland. 
15.08.: Ungdomsskolen og Yrkeslivet. 
22.08.: Club Assembly. 
29.08.: Internasjonal Tjeneste. 

 

ROTARYMØTE 29.08.  
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Hilde M. 
Frammøte: 73,1%. 
Program: Utviklingen på Gaza og Vestbredden 
v/Einar Johnsen 
Presidenten ønsket velkommen. 
Sang. ”Til Østerland vil jag fara”. 
Gjester: Edle T. Pedersen, Nils Kr. Mathisen og 
foredragholder Einar Johnsen. 
Birger takket for oppmerksomheten han fikk ved 
sin sykdom.. 
Rotarystoff: Vi bytter møtedager. Peisaften blir 
17. oktober og hyggekveld på sykehjemmet blir 
24. oktober. 
Tore Leo redegjorde for yrkesmessen ved ung-
domsskolen 15. september. Klubben blir kontak-
tet ved behov. 
Presidenten ønsket at klubben er representert 
ved rotarymøte i Kristiansand 15. september 
vedrørende medlemsutvikling, og rotarymøte i 
Porsgrunn 29. september vedrørende bruk av 
rotaryfondet til utvikling av prosjekter i klubben.  
Kveldens foredragsholder Einar Johnsen holdt 
sitt andre foredrag om utviklingen på Gaza og 
Vestbredden. Konflikten er vanskelig men en 
liten positiv sak i all elendigheten er at Egypt 
har lettet litt på grensepasseringer mot Gaza noe 
som har resultert i en nedgang av svartebørshan-
delen. 
Kveldens foredrag handlet om konflikten mel-
lom Israel og Palestina. Palestina består i dag av 
Gaza og Vestbredden. De har eget selvstyre men 
er i dag ingen formell stat.   
Etter 1. verdenskrig etablerte britene et mandat-

område for jøder slik at de kunne få eget hjem-
land. I 1947 bestemte FN at området skulle deles 
i en jødisk og en palestinsk del. 
I 1948 brøt krigen ut mellom jøder og palestine-
re der jødene vant. De okkuperer da mer land 
som i ettertid blir anerkjent av de fleste nasjoner.    
6 dagers krigen i 1967 som var mellom Israel på 
den ene siden og Egypt, Syria og Jordan på den 
andre siden resulterte også i seier til Israel med 
okkupasjon av Sinai, Golanhøyden og Vestbred-
den.  
PLO som ble grunnlagt i 1964 erklærte seg som 
eneste lovlige representant for det palestinske 
folk.  
I 1978-79 sier Egypt at de kan anerkjenne Israel 
mot at Israel trekker seg ut av Sinai. Da føler 
Egypt de har fått fred med ære. 
Den neste store hendelsen som skjer er at inter-
fadaen bryter ut blant palestinsk ungdom. De 
sloss med stein og håndvåpen mot israelittenes 
tanks. 
I 1993 får vi Oslo 1 avtalen som går ut på en 2 
stats løsning i løpet av 5 år. 
I 1995 kommer så Oslo 2 avtalen som resulterer 
i at Vestbredden deles i flere interesseområder. 
Israels statsminister Rabin drepes også dette året 
noe som forverrer konflikten i Midtøsten. 
Perioden 2000-2005 preges så av den forverrede 
konflikten med aksjoner og hevnaksjoner mel-
lom Palestina og Israel.  
Som foreløpig siste betydelige endring i konflik-
ten var at Hamas i 2006 vinner makten i Palesti-
na og frontene hardner enda mer mellom parte-
ne. 
Det er under disse premissene FN jobber i dag 
der konflikten er vanskelig å løse i alle fall på 
kort sikt. 

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 
e-post: tvedestrand@rotary.no 
Internett: www.tvedestrand.rotary.no  
President 2010- 2011:  Hilde Marie Nistov  
Bjørkestubben 2, 4900 Tvedestrand 
Telefon: 37 16 11 52 Mobil: 918 52 527  
e-post:  
hilde.marie.nistov@tvedestrand.kommune.no  

Sekretær: Tanja Høiseth, 4900 Tvedestrand.  
Telefon: 37 16 29 29. Mobil: 995 39 953                                
e-post: tanjh@online.no 
IT– ansvarlig: Helge Nilsen, Gjevinggården,  
4912 Gjeving. e-post: admin@sentralvaskeri.no 
KJELLERPOSTEN, red.: Trygve Eriksen,  
Bakkev. 26, 4900 Tvedestrand.  
Mobil 907 86 833 
e-post: trygve@kabeltv.as.   

Reach Within to Embrace Humanity 

FRAMMØTE DENNE MÅNED:  63,3 % 
100 %: Asbjørn, Hilde Marie,  
Karl Ragnar, Reidar,  
Møtt i andre klubber: Ingen meldte. 

Fødselsdager framover: 
Bjørn Walle,  04.09. 
Helge Nilsen, 28.09. 
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ROTARYMØTE 01.08. 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Hilde M. Nistov 
Frammøte: 46,5% 
Program: Samhandlingsreformen v/Pleie og 
Omsorgssjef Reidar Georg Tveit. 
Presidenten hilste fra Kaare Selvig. En del 
klubbinfo, bl.a. om Distriktskonferanse i 
Langesund 2. – 4. september og GSE-team 
til USA i oktober. Deltagere etterlyses. 
Kveldens foredragsholder var Pleie- og Om-
sorgssjef i Tvedestrand, Reidar Georg Tveit. 
Han forklarte at den nye samhandlingsrefor-
men iverksettes fra 1.1.2012 og har som mål 
at mer av helsetjenestene skal foregå nærme-
re der pasienten bor. Innbyggerne skal få fle-
re spesialiserte helsetjenester lokalt, både når 
det gjelder forebyggende helsearbeid, be-
handling og oppfølging av kronisk syke og 
eldre. Det innebærer at oppgaver skal flyttes 
fra spesialisthelsetjenesten til kommunehel-
setjenesten. 
Ved samhandlingsreformen vil staten flytte 
fem milliarder kroner til kommunene på 
landsbasis i 2012 for å dekke kommunenes 
utgifter til sykehusbehandling, blant annet 
for å bygge opp tilbud for utskrivningsklare 
pasienter.  – Det skal lønne seg for kommu-
nene å holde folk friske og å bygge opp loka-
le tilbud.  For mange utskrivningsklare pasi-
enter blir liggende på sykehus og vente unø-
dig lenge fordi kommunen deres ikke har et 
tilbud til dem. Det er ikke bra for pasientene 
og det er kostbart for fellesskapet. Kommu-
nene overtar ansvaret for utskrivningsklare 
pasienter på sykehus fra første dag, slik at 
kommunene får et økonomisk insentiv til å 
etablere tilbud til pasienter som er ferdig be-
handlet i spesialisthelsetjenesten. Betalings-
satsen er satt til 4000 kroner per døgnopp-
hold. For Tvedestrands vedkommende er si-
tuasjonen på dette området ganske god, in-
formerte Tveit. Kommunen er flink til å ta 
imot utskrevne pasienter raskt og gi dem et 
tilbud. Det skal lønne seg å bygge opp tje-
nester der folk bor og behandle sykdom så 
tidlig som mulig. Kommunene vil få flere 
oppgaver, og de vil få midler til å utføre 

dem.  
Kommunene får også større oppgaver med å 
etablere tilbud med øyeblikkelig hjelp og 
døgntilbud for pasienter som har behov for 
behandling eller observasjon. Dagtilbud for 
alle demente er omtalt i loven. 
En større del av de andre helsetjenestene skal 
også leveres i kommunene. Gjennom den 
nye loven om folkehelsearbeid får kommu-
nen en tydelig plikt til å ha oversikt over lo-
kale folkehelseutfordringer og til å gjøre noe 
med dem. Tilbud til pasienter med diabetes 
og overvekt, særlig blant unge, er utfordring-
er som samhandlingsloven omtaler. Forebyg-
ging av slike livsstilsplager vil det settes fo-
kus på. Frisklivs-sentraler vil det være aktu-
elt å etablere, sa Tveit. Forebygging er en 
viktig del av samhandlingsreformen. Folke-
helseloven skal sikre at samfunnet fremmer 
helse, forebygger sykdom og utjevner sosiale 
helseforskjeller. Fastlegen har en viktig rolle 
i dagens helsevesen og man regner med utvi-
det legetilbud i Tvedestrand, og i sykehjem-
met.. Det er foreløpig planer om å øke tilbu-
det tilsvarende 12 plasser ved Strannasente-
ret. Tveit ønsker også at det brukes midler på 
å øke bemanningen ved sykehjemmet. 

ROTARYMØTE 08.08.                                  
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Hilde M. Nistov 
Frammøte: 61% 
Program: Bokbyen og Nynorsk Antikvariat 
v/Arne-Ivar Kjerland 
President Hilde las frå Guvernøren sitt 
månadsbrev om Distriktskonferansen og 
kondolansar frå mange klubbar i utlandet i 
samband med terror-saka. Frode Halvorsen 
har meldt seg ut av klubben grunna 
jobbsituasjon og det er gjort endringar i 
organisering i klubben: Line  blir medlem av 
Service-komité/Kjeller og Tore Leo av 
Komité for Prosjekt lokalt.  
Nils Christian Mathisen har vært medlem i 
Oslo Rotaryklubb. Han tas opp som medlem 
i Tvedestrand RK ved første høve. Saka er 
handsama i styret. 
 

Foredragshaldaren, Arne-Ivar Kjerland fekk 
ordet. Han hadde snakke i klubben for 7 år 
sidan, dreiv enno Nynorsk Antikvariat og 
hadde stor glede av det. Arne-Ivar er fødd i 
1952, er utdanna innan økonomi og 
marknadsføring.  
Han har vore leiar i Coop, arbeidd med 
media, starta antikvariat i Fjærland og driv 
no Nynorsk Antikvariat i Tvedestrand 
åleine. Ein tidlegare kollega vart kjøpt ut av 
firmaet for nokre år sidan.  
Nynorsk Antikvariat i Tvedestrand er det 
einaste antikvariatet på Sørlandet, sør for 
Drammen, og dei hev over 1400 kundar 
over heile verda,  85 % av omsettinga er 
nett-salg, eksportdelen er på 20 %, det er om 
lag 65 000 bøker i hyllane og 48 000 på nett.  
Arne-Ivar viste fram ei messebok frå 1450 
og vi fekk kjenne på sider av kalveskinn 
boka vart skriven på. Han las dikt og 
fortalde og dei 3 gruppene som kjøper frå 
han: brukarane, samlarane og dei bibliofile 
(d.e. dei lidenskapelege bokelskarane). Det 
vart snakk om bøker før og etter data-
alderen, prisar, familiebiblar og gamle bøker 
vi har heime på loftet. Det vart ein hyggeleg 
kveld med mange spørsmål.  
 
ROTARYMØTE 15.08. 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Hilde M. Nistov 
Fremmøte: 71,5 % 
Program: Ungdomsskolen og yrkeslivet. v/ 
rådgiverne Mona Engseth og Per Kristian-
sen 
President Hilde refererte fra Guvernørens 
ukebrev. Hun opplyste også at arbeidet med 
3-års-plan er på gang og skal tas opp på nes-
te møte, i Club Assembly.  
Mona Engseth og Per Kristiansen er rådgi-
vere ved Lyngmyr Ungdomsskole. De for-
talte at rådgiving gjerne deles i en Sosialpe-
dagogisk del og en Karriæreveilednings del.  
I det sosialpedagogiske arbeidet samtaler 
rådgiver med elevene og med foresatte og 
det samarbeides også med andre etater og 
myndigheter der dette er nødvendig.  
Rådgiverne gir hjelp til elever som sliter. 

Man kan finne tegn på at eleven trenger 
hjelp og støtte ved f. eks adferdsendring, 
variasjon i skoleprestasjoner, rusbruk og fra-
vær. Å ha en voksen å snakke med kan være 
viktig og rådgiverne står til disposisjon. 
Rådgiverne er opptatt å hjelpe elever som 
sliter.  Det er forholdsvis lite frafall, drop-
outs, fra Lyngmyr ungdomsskole. 
I karriereveiledning hjelper rådgiver med å 
gi oversikt over yrkesmuligheter, legge til 
rette for at elvene får møte arbeidslivet, hjel-
pe til med arbeidspraksis og utplassering. 
Ungdomsskolen er blitt en teoretisk skole 
med færre tilbud av praktisk art. Et nytt fag 
er ”Utdanningsvalg” der eleven skal hjelpes 
til å gjøre riktig yrkesvalg. I 10. klasse er det 
karriereveiledning. 
Rådgiverne utfordret rotarymedlemmer til å 
stille opp på yrkesmessa og fortelle om sitt 
yrke 15. september kl 1800 på Lyngmyr 
ungdomsskole.  
Det er snakk om å orientere og\eller å bli 
intervjuet av elever. 

ROTARYMØTE 22.08. 
Sted: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Hilde  
Fremmøte: 64,2 % 
Program: Club Assembly 
Presidenten ønsker velkommen og hilser fra 
Ellen Hertzberg som flere ganger har møtt i 
Rotaryklubb i Bangkok. Tor Erik deler ut 
innbetalingslapper og ber om snarlig innbe-
taling av kontingent, kr 1800 for ett år.  En 
Rotaryklubb har foreslått at det markeres 
Rotarydag den 16.6.2012, der klubbene over 
hele landet kan ha stands og profileringer. 
Presidenten refererte navn på mulig nye 
medlemmer som har vært gjennom komitee-
ne.  Det minnes om guvernørbesøk den 7. 
november. 
Medlemmer tilstede deles inn i grupper etter 
komitetilhørighet og diskuterer program og 
utfordringer. Det legges grunnlag for 3- 
årsplan. Innspill må være ferdig til 31. au-
gust. Styret skal ha møte 5. september der 
planen diskuteres. Den tas opp på peismøte 
24. oktober. 
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