Forts. fra side 3 Det skal være radonduk underst og
med hevet såle. Det stilles økte krav til isolasjon,
og husene skal være helt tette med tvungen balansert og ventilert lufting med spesifikke krav til
utskifting av luft. Husene skal visstnok trykktestes for å kontrollere at de er tette nok, noe som
kan nødvendiggjøre innføring av luftrør inn under kjellergulvet til ovn, for at den skal kunne
fungere. Målet er å redusere energibehovet maksimalt. Det antas at et slikt passivt hus skal klare
seg med 15kwh pr m2/år. Alt dette fordyrer et
vanlig hus med godt 1000 kroner pr kvadratmeter. På toppen av det hele er det ingen som vet
hvordan alt dette vil virke inn på de som skal bo i
slike hus. Det er ikke forsket noe på det.
Vi som bor i ”normale” hus bør kanskje være
Reidar
glade for at vi ikke skal bygge nå?
ROTARYMØTE 28.03.
Møtested: Hos: Asbjørn, Ragnar, Tor Erik,
Bjørn.
Møteleder: Vertene
Fremmøte: 90 %
Program: Peisaften
Peisaften er åpenbart et populært sosialt tiltak.
Innberetning fra gruppene viser at det bare var
fire medlemmer som ikke kunne møte. De som
møtte fikk åpenbart svært god forpleining, og hos
Tor Erik fikk de også bildeshow i tillegg.
Presidentens oppgaveark ble også behandlet.
Dette synes å være en god måte å behandle ulike
spørsmål på. Flere kommer til orde med tanker
og forslag, og dette gir et godt grunnlag for sluttbehandling i ”Kjeller’n”. Innspill til sommertur
og halvårsprogram blir samlet i eget skriv.

Fødselsdager framover:
Terje Skretting, 02.04.37
Egil Vatne
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Nye generasjoner. Dette er et nytt tjenesteområde som er innført.
Deltagelse på yrkesmesse ved skolen var det nok
størst enighet om. Flere forslag kom opp, men
det synes å være enighet om at dette må drøftes i
klubbmøte for å avklare hva vi kan bidra med og
at vi har medlemmer som kan påta seg slikt. Dette er en interessant utfordring med tanke både på
markedsføring av klubben og rekruttering av nye
medlemmer.
Utgifter til distriktet. Det var gjenomgående
enighet om at vi må svare for klubbens forpliktelser.
Ulike synspunkter og spørsmål fremkom og bør
behandles i klubbmøte.
Shelterbox til Japan. Dette ble i hovedsak avvist
under henvisning til holdninger i Japan. Tanken
om en utlodning for å finansiere en box ble luftet.
Tvedestrand kirke. Størrelsen på beløpet i søknaden foranlediget atskillig reaksjon og ble i utgangspunkt avvist under henvisning til klubbens
øvrige forpliktelser. To av gruppene antydet å
kunne gi 5.000 hvis økonomien tillater det. Ellers
er det selvfølgelig fritt for enhver å gi et bidrag.
Reidar

Hos Tor
Erik fikk vi
se flott
bildeshow,
og det var
også sang
og musikk.

FRAMMØTE DENNE MÅNED: 73,8 %
100 %: Arne, Asbjørn, Birger, Bjørn,
Bård, Egil, Einar, Hilde Marie, Karl Ragnar, Line, Ole J., Reidar, Rolf, Tor Erik,
Tanja.
Møtt i andre klubber: Ingen meldte
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Kjære Rotaryvenner!
Nok en måned
er over, det går
mot lysere tider.
Vi har fått stilt
klokka mot sommertid, men du
verden så tungt
det ble å stå opp
etter dette. Fordelen derimot er
jo at kveldene
blir lange og lyse.
- Håper å kunne få litt ekstra energi slik
at en kan komme i gang utomhus, for etter en vinter er det "Mye som kjem fram
når snøen forsvinn" Fortsatt er det kaldt,
og på siste dagen i mars hadde vi snø og
sludd.
Når vi nå går inn i april, får vi bare håpe
på stigende temperaturer.
I løpet av mars har vi hatt 4 møter med
svært godt fremmøte, og dette må tyde på
at møtene har hatt interessante temaer og
foredrag.
Egoforedrag fra de "eldre " i klubben har
vært interessante for noen og enhver.

3-minutterne er også gilde å lytte til.
Av rotarystoff kan nevnes at vi i år, innen
01.05., må betale inn kr.250 pr medlem
til polio plus.
Dette etter at Bill Gates satte krav til oss
etter at han økte sitt bidrag.
Distriktet ber også om innbetaling av
TRF-midler, som tidligere antydet
35 dollar/medlem. Men det er opp til oss
selv. Vi har, som kjent, ikke fått et prosjekt som vi har fått tilskudd til fra distriktet, men har måtte stå for alt selv. Nok
en gang en stor takk til Reidar og
Bjørn hva de har fått til i forb. m. skoleuniformene. Det blir moro å få besøk av
Astrid til sommeren.
På Peisaften, 28.3, var vi delt inn i fire
grupper. Verter var Asbjørn, Ragnar Bjørn og Tor Erik.
Etter møtereferatene, jeg har mottatt fra
alle fire på mail, tyder det på at det har
vært spist og drukket mye godt og at diskusjonene har gått varmt.
Det har tydelig vis vært lagt vekt
på temaet " Nye Generasjoner".
Få Rotary mer kjent i lokalmiljøet.
Arrangere eller bistå ved arrangementer
i lokalmiljøet.
- Spennende å se hva vi kan få til .
Egil

I dette nummeret kan du lese om:

Programmer framover:

07.03.: Klubbaften v/ Presidenten.
Egoforedrag v/Karl R. Hafsten.
14.03.: Historien om Gelius
v/ Prost Ole J. Modalsli.
21.03.: Nye bygningsforskrifter m.m.
v/ Sven Inge Marcussen
28.03.: Peisaften.

04.04.11.: Klubbaften.
Foredrag v/Arne B.
11.04.11.: Honnørfest.
18.04.11.: Åpent møte.
25.04.11.: Møtefri. 2. påskedag.

ROTARYMØTE 07.03.
Sted: Rotarykjelleren
Møteleder: Presidenten
Frammøte: 66,6%
Program: Klubbaften og ego-foredrag v/
Karl Ragnar Hafsten
Program: Presidenten ønsket velkommen til
alle som hadde kommet seg helskinnet frem på
glatta og gav etter kort innledning ordet til
Tore Leo, som var ansvarlig for kveldens ”3minutter”-innlegg. Han holdt et meditativt innlegg om alt som skjer i mars måned og sveipet
innom utrolig mye forskjellig; alt fra gamle
guder, via lys og mørke til dyr og natur, merkedager, og ikke minst det faktum at både vårjevndøgn den 21. og overgang til sommertid
den 27. er noe vi kan se frem til. Det ble tre
fyldige minutter.
Presidenten kunne ellers vise frem en Rotaryvimpel fra Thailand, som Ellen Hertzberg hadde med hjem fra sin tur dit.
Deretter takket Roald for oppmerksomhet til
sin 75-årsdag.
Hilde hadde så en kort informasjon om GSEutveksling i 2012, hvor vårt distrikt skal sende
en gruppe til Colorado. Hun bad om forslag til
representanter som ikke har nær Rotarytilknytning og er mellom 25 – 40 år.
Og så fikk kveldens hoved-foredragsholder slippe til. Karl Ragnar er en
samvittighetsfull, grundig
og detaljert herre. Et fem
siders detaljert manus sementerte den oppfatningen hos referenten.
Karl Ragnar begynte livet
for lenge siden – i Rakkestad i 1926. Han vokste
opp i hva referenten tillater seg å tro var et relativt strengt hjem, hvor
kristendom, idealisme og kultur var en førende
kraft i oppveksten. Dette førte naturlig til et liv
i engasjement først og fremst for funksjonshemmede barn av ulike kategorier, men også
en betydelig innsats for speiderbevegelsen, og
annet ungdomsarbeid. Han utdannet seg som
lærer med tilleggsutdannelse i spesialpedagogikk. Underveis giftet han seg i 1950 med
Aase, og de fikk to barn – og senere to barne-

barn. Et ekteskap som varte i over 55 år.
Etter ulike lærerjobber ble han i 1963 beskikket som rektor ved Lunde skole – høytidelig
som det den gang skjedde – med signaturene
til både Olav Rex og Einar Gerhardsen på dokumentet, og her ble han i 33 år. Totalt har
han over 40 års arbeid for og med barn med
sammensatte adferds- og lærevansker.
Underveis i livet – fra barnsben av og frem til i
dag har musikk og sang vært en av hjørnesteinene i tilværelsen. Piano og senere hammondorgel. Spilleoppdrag av ulike slag. Reserveorganist i kirken. Dirigent i flere sangkor. Engasjementene i Rotary og Frimurerlosjen kjenner
vi til. Lokalt har han vært aktiv i vannverket,
velforening, skolekretsen, ungdomsforeningen
og menighetsrådet. Aust-Agder pensjonistparti
har han også vært innom, men holdt seg unna
det rent partipolitiske. Derimot har han vært
medlem og leder av Tvedestrand pensjonistparti, og medlem og leder av Tvedestrand
eldreråd.
Reidar
ROTARYMØTE 14.03.
Sted: Rotarykjelleren
Møteleder: Presidenten
Gjester: Anna Kathrine og Marie
Frammøte: 77,4%
Program: Historien om Gelius v/ prost Ole J.
Modalsli.
Det heter vel at ”Det som hodet er fullt av renner munnen over med”. Presidentens velkomst
kan tyde på det, for han kom i skade for å ønske velkommen til peismøte men rodde det fort
i land. Til gjengjeld fikk han oppnevnt fire
peisverter.
Arne kunne hilse fra Emil og meddele at han
ikke kommer til Tvedestrand til sommeren. En
nevø, som skal overta stedet, skal være her
hele sommerferien. Emil lovet imidlertid å
komme til neste sommer.
Deretter hadde Ole sin 3-minutter hvor han
penset vår erindring tilbake til sitt siste foredrag om en advokats hverdag. Den omtalte litt
voldelige og meget fuktige mopedkjørende NN
var i retten blitt honorert med 120 dager, hvorav 30 ubetinget + 10.000 i bot. Noen form for
førerkort hadde han formentlig ikke, siden det
ikke var nevnt i dommen.
Bård orienterte om endring i programmet. Einar Johnsen er utsatt til juli.

rett, men det er menigheten som ”eier” kirken.
Enhver som er døpt tilhører Den norske kirke
og har fulle rettigheter i den, og gjennom Menighetsrådet styres kirken. Modalsli var tydeDette bildet av
lig på at han synes Gelius skulle ha spart seg Prost Ole Jakob
Modalsli ble tatt og vel også oss – for alt dette. Han var klar på
at det er takhøyde nok i kirken.
under Rotarys
Vårt møte gjorde seg tanker om Gelius bare
julemøte i Holt
har vært en ”rabagast” eller en PR-kåt
Kirke desember
”urokråke” i kirkens hus, eller om han kanskje
2009.
har villet skape et ”større rom” for å motvirke
dagens frafall fra kirken. Se det får tiden vise.
Deretter slapp kveldens foredragsholder til
Reidar
med sine tanker om presten Gelius. Han erROTARYMØTE 21.03.
kjente å ha lest boken til Gelius, for å ha litt
Sted: Rotarykjelleren
mer bakgrunnsstoff til sitt innlegg. Han var
Møteleder: Presidenten
forøvrig ikke synderlig imponert over boken, Frammøte: 77,4%
som har kommet i et opplag på 10.000. Den
Program: Nye bygningsforskrifter m.m. v/
virket grei, enkel og lettlest, men han fant vel- Sven Inge Marcussen
dig få forsøk på å ta fatt i de virkelige utfordringene som ligger i temaet om sex i bibelen. Etter presidentens velkomst var det rett på
Utfordringer i tiden som for eksempel
sak.
”trafficing” og beslektede forhold i samfunnet Olaf Jørg hadde en 3-minutter til ettertanke.
er ikke behandlet, mens gamle synder som
På en konferanse i Singapore har han fått med
Sodoma og Gomorra m.fl. er berørt. Han har seg et foredrag holdt av en meget anerkjent
til og med berørt eget sexliv. Så hvorfor har
professor, som snakket om ”Det asiatiske århan skrevet boken? Er det for å ta et oppgjør hundre”. Han snakket om Østens høye antall
med tidligere tiders strenge og undertrykkende unge velutdannede, som representerer mye
holdninger i kirken. Savner han ”takhøyde”? ledig hjernekraft. De vil sannsynligvis bidra til
Eller er han så selvsentrert at han bare ser den Østens uunngåelige forandring til global dosolide støtten han har fått fra mange og over- minans innen 2050.
ser de irettesettelser han har fått underveis.
Dette høres jo ikke så usannsynlig ut når vi
Det føles vanskelig å gi noe entydig svar. Her sammenligner deres flittige livsstil med vår
kommer mye an på ”øyet som ser”. Fra kirke- hjemlige sedate. Kanskje på tide at vi skjerper
lig hold har han fått tydelige signaler. Tre
oss. Yte mer og kreve mindre – undrer refeganger er han ”kalt inn på teppet” og fått refs renten.
av både kirkeminister og biskoper for sine fri- Hilde refererte deretter litt fra PETS og minmodige uttalelser, handlinger, og bruk - enn si net om at vi forventes å gi kr 250 pr medlem
misbruk av - ritualer. Etter biskop Kvarmes
til RF for å oppfylle Bill Gates motkrav etter
siste advarsel har han forstått at ”den for stil- sin egen gedigne donasjon på hele 355 milliolingen fornødne tillit” ikke lenger er til stede ner USD til den endelige bekjempelsen av Poog tatt konsekvensen av det ved å si opp. Der- liomyelitt.
ved har han også reddet sine rettigheter som
Presidenten gjennomgikk deretter fordelingen
prest og kan brukes som vikar. Gelius har da til peisaften og gav så ordet til Sven Inge som
også opplevd å bli ”nedsablet” i media, og han tok for seg de nye EU-reglene for husbygging.
har selv i en kronikk gitt uttrykk for å ha møtt Nå skal det bygges klimanøytrale passive hus
mye hat.
med en universell utforming hvor alt skal
Modalsli berørte bl.a. Gelius sin henvisning til være i samme plan og uten dørstokk, slik at
den sterke støtte han har møtt i egen menighet også rullestolbrukere kan ferdes i hele huset
og hvem som ”eier” kirken – biskopen, pres- og ut på terrassen.
ten, eller menigheten. Biskopen har fortrinnsForts. siste side

