Trygve
har
mange
kvaliteter.
Blant
annet er
han en
god
sanger
og en
flink gitarist.
Dette
bildet
ble tatt
på et Rotarymøte
tidligere
i høst.

Kveldens hovedprogram var medlemsopptak av Trygve Bernhardsen. Ellen
er hans fadder. Hilde leste Opptaksløftet og, tradisjonen tro, ble Rotary-løftet
gitt på høytidelig vis.
Fødselsdager framover:
Gr atulere Høiseth, Tanja,
med
dagen!

Trygve er fra Nesodden og Oslo.
Han er utdannet innen tekstilfaget i
Sverige.
Trygve fortalte om mange av de prosjektene han hadde jobbet med. Han
har vært aktiv innen seilsport og med
handicap idrett med hovedfokus på seiling.
Har vært aktiv i Handicap idrett på Haraldsvangen, hvor vi har gitt bidrag, innen seiling over mange år.
Trygve startet Nesodden Seilforening
og han har trent mange unger innen
denne idretten over mange år.
Trygve vil komme tilbake senere med et
foredrag om alle sine aktiviteter.
Senere takket Mads for tilliten som var
gitt han som nyvalgt innkommende president.
På tampen av møtet koste vi oss med
wienerbrød og kaffe, samt masse hyggelig prat rundt bordene.
Arne Bjørnstad kom med en julehilsen
fra Emil. Han visiterer nå Gran RK. i
stedet for Tvedestrand. Vi ønsker alle
Emil en god Jul!
Vinnerloddet hadde Oddvar som fikk
med seg en flaske hjem til jul.
Ole Jacob T.
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skal være stolte over!

Kjære Rotaryvenner!
I skrivende stund er det
fortsatt desember. Med
grønne plener og plussgrader er det en stor
kontrast til fjorårets desember.
I Kjellerposten for november skrev jeg
litt om Polio Plus, Rotarys prosjekt for å
utrydde polio. Nylig fikk jeg et brev fra
RI sitt kontor i Zürich der de takket for
klubbens bidrag på 1.491 US dollar til
Polio Plus. Videre skrev de at vi kunne
være stolte over å delta i den store utfordringen som utrydding av polio er.
Rotary Norden for november-desember
inneholder Oddvars artikkel om klubbens prosjekt i Nairobi. Takk til Oddvar
for pressejobben! I desember overførte
klubben kr 15.000,- til Astrid Hareides
afrikakonto. Astrid skriver at dette vil
dekke skoleuniformer til ca. fire klassetrinn, og ennå har de igjen penger fra de
6000,- som ble overført tidligere i høst.
Dermed blir det mange elever som får
nye skoleuniformer i 2012,- noe vi også

Vårt årlige førjulstreff i kirka ble lagt til
Tvedestrand kirke. I år var det barn som
tente adventslysene, og Tvedestrands
nye ungdomsprest leste juleevangeliet.
Mat og kaffe ble servert på bedehuset
etterpå. Stor takk til utvalget som stod
for hele arrangementet!
Overskuddet fra kvelden gikk til utbedringer i Tvedestrand kirke.
Årsmøte med valg var første post i desember, og klubbens styre for 20122013 består av både ”gamle travere” og
nye medlemmer. Det er nok lurt å ha en
slik sammensetning i styret.
Presidentens aften 19.12. falt sammen
med opptak av nytt medlem: Trygve
Bernhardsen. Han er bosatt på Lyngør
og samboer med Ellen Hertzberg.
Trygves store interesse er seilsport, og
arbeidet han har lagt ned der, har også
brakt ham i kontakt med Rotary tidligere. Hjertelig velkommen i klubben vår!
Helt til slutt vil jeg ønske alle medlemmene et riktig godt nytt år 2012!
Hilde Marie

I dette nummeret kan du lese om:

Programmer framover:

05.12.: Klubbaften v/Presidenten
m/årsmøte og valg.

02.01.12.: Klubbaften v/Presidenten.
09.01.12.: ”Rikets tilstand”
v/Jarle Bjørn Hanken.
16.01.12.: Egoforedrag v/Nils Chr. Mathisen.
23.01.12.: Slektsforskning v/Oddvar Løvdal.
30.01.12.: 6. juli markeringen på Lyngør
v/Martha Hansen.

12.12.: Kirkebesøk.
19.12.: Presidentens aften. Medlemsopptak.
26.12.: Møtefri - 2. juledag

Av de 8 navnene som forrige gang ble
nominert, skulle det stemmes over 4 stk,
Møteplass: Rotarykjelleren
og av de 4 skulle det velges ny visepreMøteleder: President Hilde Marie.
sident. Dette ble veldig spennende, da 2
Frammøte: 71%
stk sto helt likt og disse 2 måtte stemProgram: Klubbaften v/presidenten.
mes om.
Årsmøte med valg.
Det nye styret ble:
Gjester: Trygve Bernhardsen (som
Tor Erik Nævestad ble valgt til innkomogså er prøvemedlem)
mende president.
President Hilde Marie ønsket velkomTanja Høiseth, Olaf Jørg Hafredal og
men til årsmøte med valg.
Ellen Nora Bodin ble de andre 3 nye
Ole Devold hadde vært på distriktssammedlemmene av styret.
ling i Brevik.
Presidenten informerte om Guvernørens President Hilde Marie gjennomgikk reukebrev, der møtet med assisterende gu- feratene fra peismøtene som en avslutvernører, distriktsleder osv, og la ram- ning på rotarykvelden.
Ellen Nora B.
mene til presidenttreff 6.-7. januar 2012
i Arendal.
ROTARYMØTE 12.12.
Påminnelse om innbetaling av klubbens Møtested: Rotarykjelleren
bidrag til Polio Plus. Tor Erik ordner
Møteleder: President Hilde Marie.
dette innen fristen (før nyttår).
Frammøte: 61%
Program:
Julemøte i Tvedestrand kirke.
Minnet om Innbetalingen vår til NairoROTARYMØTE 05.12.

biprosjektet (skoleuniformer). Det er
opprettet egen konto til dette, og det står
nå over kr. 18.000,- på kontoen. I siste
utgave av Rotary Norden, fikk Tvedestrand Rotaryklubb hederlig og fortjent
omtale for ”Nairobiprosjektet” sitt.
Minnet om kirkebesøket som er mandag
12.12.11 k. 18.45 i Tvedestrand Kirke.
Trygve Eriksen har bestilt glass til erstatning for det som var ødelagt. Tusen
takk, Trygve.
Mandag 19.12.11 er det Presidentens
aften. Da blir det opptak av nytt medlem, og samtidig hyggekveld.
Terje Skretting hadde 3minutter som
handlet litt om at redsel og sinne, og har
samme adrenalin osv. Han fortalte om
noen selvopplevde episoder rundt dette.
Kveldens valg.
Det ble et veldig spennende valg.

Presidenten, Hilde Marie, ønsket velkommen og gav ordet til Ragnar
Lofstad som ledet møtet i kirken.
Det var et stemningsfullt møte som alltid tidligere.

Deretter sang vi ”Deilig er Jorden”
som satte oss i den rette julestemningen.
Agathe lyste velsignelsen. Deretter
gikk vi til Bedehuset for videre traktering.
Her hadde vi en hyggelig stund med
julegrøt, småkaker og kaffe.
Ole Jacob

ROTARYMØTE 19.12.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Hilde Marie.
Fremmøte: 79 %
Program: Opptak av nytt medlem.
Barna til Line, Karoline og
Kveldens sang: ”Det lyser i stille grenKristoffer, tente adventslysa og leste
der.”
dikt i forbindelse med at lysene ble
Ellen hadde møtt i Bangkok RK ved
tent.
flere anledninger. Kveldens gratulaDeretter sang vi Glade Jul.
sjon gikk til Oddvar som nettopp hadSvein Tore Stiansen leste diktet
de rundet år. Hilde informerte om at
”Juleglans og innmatkake” av Alf
Distriktet ønsket kandidater til neste
Prøysen.
års GSE team. Påmeldingsfrist er 25.
Karl Ragnar leste tre dikt som satte oss februar.
alle i den rette julestemning. Deretter
Reidar informerte om at det nå er oversang vi ”Det lyser i stille grender”
ført Kr. 15.00 til vårt Nairobi prosjekt.
Programmet for neste halvår ble lagt
fram. Her er mange interessante temaer!
Ragnar informerte om at det var et
overskudd på kr. 1200 fra ”Julekaffen”
på Bedehuset. Dette beløpet vil bli
overført til Aksjon Tvedestrand kirke.
Egil hadde en 3-minutter hvor han fortalte om juletradisjonene fra hans
barndom.
Ungdomspresten i Tvedestrand kirke, Olaf Jørg fortalte om prosjekt
”Vindu”. Han og Trygve hadde nå bytAgathe Bergem-Tinnan, leste Juletet glasset og reparert det ene vinduet
evangeliet.
Hun fortalte om norske juletradisjoner som var gått i stykker. Vi har nå fått
og flettet dette inn i fortellingen fra Ju- helt nytt vindu!
leevangeliet til Lukas.
Forts. s. 4

