ROTARYMØTE 31.10.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Hilde Marie Nistov
Frammøte: 57%
Program: Konflikten i Midtøsten v/Kjell
Vedø
Sang: ”I Østen stiger solen opp”.
Nytt fra guvernøren:
Rotary må satse på unge mennesker. Det vil
bygge Rotary for fremtiden.
Husk RYLA 14.-17. mars ved Arendal Rotaryklubb.
Polioprosjektet. Dette store prosjektet er nå i
avslutningsfasen. Viktig å få gjennomført
innbetalingen fra Rotary som utløser bidrag
fra Bill Gates i 100 millioners klassen..
Kjellerkomiteen jobber aktivt for å holde
møtelokalet vårt i god stand. Skifting av
sprukken glassrute legges fram til styret.
Kveldens foredragsholder var Kjell Wedø,
rektor på Arendal videregående skoler som
fortalte om Israel – Palestina forholdet.
Bakgrunnen for Wedø`s interesse ble vekket
for mange år siden da en venn av han reiste
til Marokko for å studere Islam. Hans tilbakemeldinger vekket Wedø`s interesse for
midtøsten, menneskene der og den pågående konflikten i området i så stor grad at han
selv ville undersøke og lære om dette. Han
har også selv hatt mange reiser til midtøsFødselsdager framover:

ten, Israel, vestbredden og andre steder i
området.
Konflikten mellom Israel og Palestina er en
konflikt mellom jøder og muslimer. Det er
både en historisk, religiøs og befolkningsmessig konflikt.
Det har vært mange kriger og konflikter opp
gjennom årene da islam har blitt en betydelig maktfaktor i midtøsten. Det har helt fra
gammel tid resultert i at kristne og jøder har
ført krig mot muslimene i området om retten til landområder og retten til å utøve sin
religion.
Etter 2. verdenskrig fikk jødene og andre
kristne etablert staten Israel med godkjennelse fra vestlige land.
Byen Jerusalem ble delt i en muslimsk, en
kristen og en jødisk del. Dette er en konfliktsak vi har helt opp i våre dager.
Palestinerne har også gamle røtter i området
og har krav på trygghet innenfor definerte
områder. Foreløpig er ikke deres stat anerkjent av det internasjonale samfunn. Dette
er en høyaktuell sak i disse dager.
Håpet om en fredelig sameksistens mellom
jøder/kristne og palestinere synes veldig
vanskelig sett med dagens øyne. Håpet kan
være at ungdommen på begge sider blir så
trette av krig og konflikter at ønsket om fredelig sameksistens får grobunn både i Israel
og Palestina.
Men veien fram blir lang.
Bjørn W.

FRAMMØTE DENNE MÅNED: 69,4 %
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Møtt i andre klubber: Ingen meldte.
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Reach Within to Embrace Humanity

PRESIDENTEN HAR ORDET

økonomiske tider i kommunen, vil frivillig
arbeid være viktig for at de eldre skal ha noe
Kjære Rotaryvenner!
å glede seg til.
Siste helga i oktober ble
Den andre kvelden borte fra Kjelleren var
tilbrakt sammen med GSE- høstens peisaften. Dette er en viktig kveld
teamet mitt fra 1992. Vi
både sosialt og for innholdet i klubbens arhadde fem ukers utveksbeid. Medlemmene kunne uttale seg om
ling med Distrikt 7080 i
sommerturer, kunne komme med forslag til
Ontario, Canada, og har i kandidater til RYLA, kandidater til medalle år etterpå hatt kontakt. Vi møtes vanlig- lemskap, samt program for 2012. Nå har vi
vis en gang i året, men i 2011 har vi hatt tre mange ting å jobbe videre med.
treff!
Denne gang dro vi til Aalborg på helgetur. Noen medlemmer etterlyser mer Rotarystoff. Det bør konkretiseres bedre hva
Reisen og oppholdet var bursdagsgave til
man er ute etter å få vite. I første omgang
teamlederen vår, og han var strålende fornøyd med alt fra viltaften på hotellet, besøk henviser jeg til Distrikt 2290 sin hjemmeside. Der er det aktuelt stoff å lese. Ta f.
i ruinene etter Gråbrødreklosteret til toeks. en kikk på Guvernørens kvartalsbrev
timers omvisning i fabrikken til Aalborg
Aquavit. Vi har det alltid hyggelig sammen som er viet Distriktskonferansen og hva
og lurer litt på om andre tidligere GSE-team Rotary står for.
også fortsatt treffes.
I oktober tok vi også for oss referatene fra
Jeg håper klubben vår vil bidra positivt til
Club Assembly (noe forsinket), hørte forekommende GSE-utveksling. Både kunndrag om byggerestriksjoner i 100m-sonen,
skap, opplevelser og vennskap står sentralt i samt fikk en ny vinkling på temaet Israelen slik utveksling.
Palestina.
To mandagskvelder i oktober ble tilbrakt
Vi går inn i en travel tid nå. Er det likevel
utenom Rotarykjelleren. Den ene var hygge- mulig å gjøre en innsats for å øke medlemskveld på Strannasenteret. Allerede uka etter- massen? Hvem kan du kontakte av de persopå stod en artikkel i Tvedestrandsposten.
nene vi mener er aktuelle? Den enkeltes biOddvar skal ha stor takk for jobben som
drag er viktig. Verken styret eller medlemspresseansvarlig. Slike artikler gir oss et an- utvalget kan gjøre dette alene.
sikt utad. Det viktigste med en slik kveld er
at vi gir av vår tid. Med tanke på dårlige
Hilde Marie
I dette nummeret kan du lese om:
03.10.: Klubbaften.
10.10.: Byggerestriksjoner i 100 meters-sonen
v/Svein Olav Dale.
17.10.: Peisaften.
24.10.: Hyggeaften på Strannasenteret.
31.10.: Israel og Palestinaforholdet v/Kjell Vedø.

Programmer framover:
07.11.: Guvernørbesøk.
14.11.: Den nye pensjonsreformen
v/representant fra Vital.
Fredag 18.11.: Julebord. I Kjelleren.
21.11.: Møtefri.
28.10.: Klubbaften m. regnskap og
budsjett.

ROTARYMØTE 03.10.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Hilde M. Nistov
Program: Klubbaften.
Fremmøte 73,1%.
Guvernørens brev minnet om RYLA den 14.17. mars i Arendal.
Convention i mai 2012 i Bangkok. Fred Svabe
Hansen kontaktperson.
Juleturen til Litauen blir i slutten av november.
Peisaften 17. oktober er på plass med verter.
Brev sendes ut til medlemmene.
Navn på nye, aktuelle Rotarymedlemmer ble
opplest og presidenten henstilte til å invitere
dem til møter i Rotarykjelleren.
Mads hadde 3 minutter om fiskalavgifter. Staten pålegger oss alle slags rare avgifter.
Dog var det verre i Russland der man hadde
avgift på skjegglengden, fødsler, begravelser
osv.
I Norge har vi fiskalavgifter som moms, skatt,
el. avgift, miljøavgift osv., osv.
Alle må vi betale avgifter til stat og kommune
og vi kan like godt betale med et smil da vi
ikke slipper unna allikevel.
Presidenten viste til at driften av Rotary var
basert på 5 hovedkomiteer:
Administrasjonskomitè, kommunikasjonskomitè, medlemskomitè, servicekomitè, TRF
komitè.
Alle komiteene hadde utarbeidet planer for
sine virksomheter gjennom året som ble gjennomgått av den enkelte komitè leder og som
sikrer en god drift av klubben.
Bjørn W.
ROTARYMØTE 10.10.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Hilde M. Nistov
Frammøte: 75 %
Rotarystoff:
Sonesamling på Lillestrøm, hovedsak Rotarys
framtid.
Påtroppende guvernør Njål Gjennestad oppfordrer Klubbene til å delta i årets TV-aksjon.
3 minutter:
Oddvar fortalte om sykkeltur til Skagen. Der
ble det stjålet klær og andre personlige eiendeler. Saken meldte han til politiet men regnet
med å ikke høre noe mer om saken.

2 måneder senere var han igjen i Skagen. I en
klesbutikk fant han noen klær som viste seg å
være hans stjålne klær. Tyven hadde byttet de
stjålne klærne 2 timer før Oddvar kom i butikken den dagen. Saken ble derved ”oppklart”.
Kveldens foredragsholder Svein Dale informerte om hvordan lovverket blir praktisert
vedrørende byggeforbudet i 100 meter sonen.
Byggeforbudet ble innført i 1971. Pr. 2010 har
vi bebygget 51% av strandsonen. Kommunen
har forvaltningen i 100 meter sonen men er
under sterk statlig forvaltning. Det er svært
strenge regler om å få regulert områder til utbygging i standsonen. Mange faktorer kan begrense dette som dyr og fugleliv, og i vårt område kjenner vi jo til restriksjoner for bevaring
av sommerfugl arten klippeblåvinge.
Høyt konfliktnivå mellom kommune og fylkesmann i saker som gjelder standsonen er
vanlig. I noen av disse sakene med konflikt
opprettes det settefylkesmann som skal avgjøre striden og som i de fleste tilfeller går i favør
av fylkesmannen.
Det er laget en kommuneplan i vår kommune
som skal være et styrende instrument både for
bevaring og utnyttelse av strandsonen. Maks.
bygg uten å måtte søke om dispensasjon er
50 kvadratmeter, maks. brygge er 30 kvadratmeter, maks. sjøbod er 40 kvadratmeter slik
bestemmelsen er i dag.
Bjørn W.
ROTARYMØTE 24.10.
Møtested: Strannasenteret
Møteleder: President Hilde M. Nistov
Fremmøte: 55%
Mandag 24. oktober hadde Rotary møte på
Tvedestrand sykehjem der vi hadde innbudt
alle pensjonærene til en hyggeaften.
Møtet begynte kl. 18.00 og Rotarymedlemmene hadde med seg en liten gave til kveldens
lotteri og kake til festen. Det møtte ca. 30
pensjonærer som hygget seg sammen med oss
Rotarymedlemmer.
Etter hyggestunden med kaffe og kake sang
Tvedestrand barnekor for oss. De sang 4 sanger som alle satte stor pris på. Tusen takk til
barenkoret.
Lotteriet kom så i gang og det er alltid spennende å se hvem som får de fineste gevinstene. I år hadde vi 2 flotte fruktkurver som noen
fornøyde pensjonærer vant.
Bjørn W.

Samlereferat for peisaften 17. oktober 2011
MEDLEMSUTVIKLING – FORSLAG TIL KANDIDATER
Frank Gustavsen (Rema 1000), Asbjørn Solfjeld og
Ellen Futtrup (Solfjelds Møbelfabrikk), Siv Tamlag
(Stranna sko), Vidar Salvesen (Tvstr. Elektro), Solveig Røvik ( Bokbyen), Jorunn Eldrup (Spareb.Sør)
Elin Søraker (Grisen Storsenter), Frode Seiersnes,
Christen Guddal (Gard), Anders Johnsen (Tvstr. Fysikalske), Nina Hauglid Knutsen (Tel-Ag), Cecilie Granerud (Lunde/lærer), Anders Oppegaard
(Solfjeldparken) Tor Granerud (Nes Jernverk), Inger
Elise Hegland (Tvstr.kom.), Trygve Bernhardsen
(Lyngør), Rune Olsen (Felleskj.), Christen Wroldsen,
Morten Hansen, Torill Skår, Line Haugstveit, Joanna
Stenberg, Morten Johansen.
Ytterligere tre navn skal komme, men var ikke anført
på referatet.
Det kom forslag om at klubbens damer finner flere
damer å foreslå.
Forslag om å invitere foreslåtte kandidater til besøk i
klubben.
Påpekt viktigheten av å ta vare på nye medlemmer og
ikke gi dem større oppgaver enn den enkelte kan makte i forhold til jobb/livssituasjon. Allsidige temaer på
møtene viktig. Rotarystoff etterlyses.
SOMMERTURENE
Innspill fra gruppene gir grunn til å ta dette spørsmålet
opp som særskilt sak på et av klubbmøtene.
Det er klar skepsis til turene slik de i det senere har
vært. Deltagelsen fra medlemmer og sommergjester er
blitt for lav. Men det er heller ikke ønske om å kutte
de helt ut. Men litt senere avgang og til spesielle og
attraktive mål ikke for langt unna er ønsket. Det er
påpekt at sannsynligvis ferierer mange rotarianere i
vårt område uten å vite om vår klubbs aktivitet. Det
ble foreslått informasjonsoppslag på feriedestinasjoner
i kommunen, og at klubben søker å få inn aktivitetsinformasjon i Tvedestrandspostens aktivitetskalender.
Fra i sommer ligger følgende turforslag ubrukt:
* Besøke Puntervold i Grimstad – kfr. Arne
*
” Nic. Fuhr i Grimstad
*
” Erik Lindland – Skuggestøl
*
” Sørensens museum på Tromøy
* Tur til Mærdø
* ” ” Stangholmen + bevertning. Dag Eikeland?
* ” ” Risør: Krigsmuseum, Akvariet, Sjømannsforeningens sjøfartsmuseum.
RYLA
Det kom forslag på følgende – som man vet svært lite
om? Andreas Brubakken, Andreas Orvin Wroldsen,
Idun Mørch, Ellen Bjorvatn, Knut Anders Goderstad,
Kristoffer Solberg, Morten Huth sin sønn. Det ble
også foreslått å henge opp informasjon på Videregående skole.

PROGRAMFORSLAG
Bedriftsbesøk:
* Nøgne Ø
* Vegårshei Trappeverksted
* Nes Jernverksmuseum
* Kunstnerparet Sidsel Hanum og A. Rønning
* Nic. Fuhr, Grimstad
* Tvedestrand Videregående avd. Holt
* Lyngørporten Bokhotell
* Bedriftsbesøk i Risør
Program:
* Rotarystoff – for eksempel en gang pr mnd.
* Fortsatt Ego-foredrag
* Politikk – ett Agder ?
* Ungdomspresten
* Foredrag om hagen vår – Våren og høsten
* Omvisning på Nes Jernverksmuseum
* Nytt foredrag med Bodil Solberg & Erlend
* Foredrag om vin – med smaksprøver?
Solberg – behandling av ADHD-pasienter
* Hyggekveld m/ visesang – Trygve B
* Kultursjefen – ulike tiltak og aktiviteter i kommunen
* Lasse Trædal/Harry Jørgensen (bok)
* Kriminalitet i lokalsamfunnet v/ repr. fra lensmktr.
* Bokbyen Tvedestrand – Solveig Røvik
* Gina (Lund) Frydenlund – Politikk (i ferien?)
* Birgitte (Lund) Nakken TV (i ferien?)
* Dag Ove Lindtveit – flykaptein Dubai Airlines
* Kina – del 2 v/ Tore Leo
* Bjørn Inge Røisland – sikkerhet offshorebåter
* Jonas Gahr Støre (Kfr. Gina?/i ferien)
* Harald Tobiassen – når E18-traseen er vedtatt?
* Oddvar Løvdal – slektsgranskning
* Morten Løvdal – bygningshistorie i Tvedestrand
* Per T. Berg – prosjekt Wagner-operaen
* Einar Gelius ?
* Knut Frognes – slaget på Lyngør
* Marta Hansen om 6. juli markeringen
* TRF v/ Mads
* Pensjonsreformen v/ Svein
* Ellen H om reiseopplevelser i Asia
* Bokhotellet v/ Jan Larsen
* Gedde og Tvedestrand sentrum
* Gjeninnføre ”Det lille kommunestyret”? (Arne)
* Torstein Moland – internasj.økonomi
Andre tanker:
* Tiltak for å beholde de yngre medlemmene – jfr.
anførsel under medlemsutvikling.
* Forslag om å invitere Risør Rotaryklubb til felles
sammenkomst en kveld.
* Spørsmål vedrørende den nye oppmøteregistreringen hvor hvert enkelt medlems oppmøte blir
sentralt registrert. Hvorfor skal distriktet ha slik informasjon. Ønske om at presidenten retter spørsmål om
dette til guvernøren.
Dette er et komprimert sammendrag av de fire møtereferatene for å gi bedre oversikt for arbeidet i de
tre underutvalgene – Medlem, Tur, Program.
Detaljer for øvrig i gruppenes referater.
Reidar

