ROTARYMØTE 27.06.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: Presidenten
Oppmøte: 76 %
Program: Presidentskifte.

Egil takket for sitt år som president. Han
fortalte at han tok fatt på året med blandede
følelser, men tilliten fra klubben hjalp godt.
Han takket for et minnerikt år preget av
godt kameratskap. Til slutt ønsket han Hilde
lykke til som klubbens første kvinnelige
president.
Hilde fortalte at hun ser på det som en ære å
bli valgt til president og takket samtidig styret og Egil for et godt samarbeid i året som
har gått.
Det ble deretter gjennomgått ny matrise mht

komiteledere. Hilde var fornøyd med
klubbtjenesten og ønsker å satse på yrkesrelevante foredrag. Internasjonal tjeneste fortsettes med og vi har et lokalt prosjekt med
yrkesmesse på Lyngmyr.
Det ble informert om distriktskonferanse i
Langesund 2.- 4. desember med påmelding
innen 1. august.
Det oppfordres til påmelding på årets sommertur til Flødevigen pr. mail til Reidar.
Bård takket spesielt Reidar for god innsats i
programkomiteen.
Einar informerte om sin sykdom som er
grunnen til hans fravær fremover. Han starter nå behandling for kreft og blir borte resten av året.
Frode

Foto: Tor Erik
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Fødselsdager framover:
Olaf Jørg Hafredal, 09.07.48
Bård Sterk-Hansen, 13.07.74
Ragnar Lofstad,
27.07.43
Hilde Marie Nistov, 31.07.58

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
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Både avtroppende president,
Egil Vatne og
påtroppende,
Hilde Marie
Nistov, har
grunn til å smile.
Egil har fått mye
skryt for sin ledelse av klubben
i sitt rotaryår, og
Hilde ser fram til
å ta fatt som
klubbens første
kvinnelige president.

Frammøte denne måned: 73%
100 %: Asbjørn, Birger, Bjørn, Egil, Ellen
Nora, Frode, Hilde Marie, Line, Ole Jacob,
Olaf Jørg, Ole Joachim, Rolf, Svein, Tanja,
Tor Erik og Tore Leo.
Møtt i andre klubber:
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PRESIDENTEN HAR ORDET

Kjære Rotaryvenner!
Så er tiden kommet for
å ta farvel, for å si det
med Jan Teigens ord.
Utrolig at det alt er ett år
siden Tore Leo overakte klubbe og kjede til
meg.
Det må jeg si, at det for
meg har vært et lærerikt og spennende år.
Må innrømme at det var med blandede
følelser jeg overtok vervet, og jeg hadde
nok ikke tro på at jeg var moden for oppgaven. Men dere ga meg deres tillit og da
måtte jeg jo bare gjøre det beste ut av det
og stå på.
Tror at det har gått sånn rimelig bra.
Dere andre som har vært presidenter
har jo også en gang vært "ferske" .
Det har vært godt å ha så mange gode
støttespillere både i styret og blant dere
medlemmer.
I mitt president år har det vært en kvinnelig guvernør som også hadde en krevende
jobb i det " sivile". Likevel har hun vært
godt tilgjengelig når jeg hadde behov for
å prate om ulike saker. Takk til henne for
det!
- Har som nevnt hatt et lærerikt og spennende år hvor jeg setter DistriktssamlingI dette nummeret kan du lese om:
06.06. Klubbaften + egoforedrag v/Terje
13.06. Møtefri ( 2. pinsedag).
20.06. Ut i det blå.
27.06. Presidentskifte.

en i Tønsberg i fjor høst som den beste
”skoletimen”- svært lærerikt og veldig
sosialt. -Traff jo mange forskjellelige mennesker med mange tanker og ideer.
Nevner også med glede 60 års jubileet
vårt. Honnør til festkomiteen ved leder
Svein - en fantastisk jobb.
Hovedpunktene i mine og klubbens planer for året, var å holde eller øke medlemstallet, beholde det gode kameratskapet og sørge for gode og varierte programmer/foredrag. Syntes selv å ha lykkes med dette.
Vi ble sammen med 5 andre klubber tildelt diplom for å ha klart å holde medlemstallet. Andre klubber i Distriktet hadde nedgang.
Hva medlemsutviklingen angår, er det fra
medlemskomiteen innstilt 4 nye kandidater. Disse skal opp til vurdering i styremøte etter presidentskifte .
Så til sist vil jeg få takke dere alle for et
minnerikt år og ønske vår nyvalgte president, " klubbens første kvinnelige", Hilde
Marie Nistov til lykke.
Tror dette var et meget vellykket valg vi
gjorde i høst og er rimelig sikker på at
Hilde styrer dette rotaryåret 2011/2012
med stø hånd.
TAKK FOR MEG!
Egil

Programmer framover:
04.07. Dagens forsvar v/Einar Johnsen.
11.07. Sommertur til Flødevigen og
Sandvigen fort.
18.07. Hvalfangst v/Line Mørch.
25.07. En politijurists hverdag
v/ Politiinspektør Gunnar Fløystad.

ROTARYMØTE 06.06.
Sted: Rotarykjelleren
Møteleder: Presidenten
Frammøte: 69 %
Støtter skoleprosjekt blant de aller fattigste
Tvedestrand Rotaryklubb har lenge sett
seg om etter et egnet utenlandsprosjekt
som klubben kunne arbeide mot og støtte
med midler. Klubben har valgt å følge flere afrikaneres oppfordring om helst
bare å gi hjelp til selvhjelp.
Utdannelse åpner for evnen til å hjelpe seg
selv på egne premisser. Derfor er det viktig at flest mulig får en en skoleutdannelse. I veldig mange land i Afrika må man
ha skoleuniform for å komme inn på skole, og langt fra alle har råd til det. Klubben
i Tvedestrand har derfor vedtatt å satse på
skoleprosjekter og primært til skoleuniformer. Og nå har klubben funnet "sitt" prosjekt, og det nesten ved en tilfeldighet.
Bladet "Politiforum"
Da en av klubbens medlemmer abonnerte
på bladet "Politiforum", kom han en dag
over en artikkel om tidligere politisjef på
Sørlandet, Bjørn Hareide, som nå arbeidet
som "senior police advicor" i Nairobi, på
oppdrag fra Utenriksdepartementet. Hans
engasjerte kone Astrid, som forøvrig har
fått Kongens gull for allsidig sosialt virke,
benyttet da anledningen til å arbeide i
slumområde Pumwani i Nairobi, der hun
nå samarbeider tett med St. Johns Community Center - en "primary" skole med
350 elever. De aller fleste fra slumområdet, der var mye elendighet og fattigdom,
få hadde råd til sine skoleuniformer og
fikk da ikke anledning til å få undervisning.
Dermed var interessen vekket i Tvedestrand Rotary klubb.
Og for noen uker siden fikk klubben besøk av Astrid og Bjørn Hareide, de var
hjemme på en liten ferietur, før de igjen

skulle tilbake til Nairobi. Han kunne fortelle at han jobbet med å etablere et sekretariat i Øst Afrika som skulle drifte fredsoperasjoner. Bl.a. gav de utdannelse til
politifolk ute i felten og i tillegg var han
med på bygge opp struktur og organisasjon innen lokale politietater i Sør-Sudan.
Astrid Hareide holdt et engasjert og meget
interessant innlegg. Ingen tvil om at dette
var et prosjekt hun brant for. Hun var
kjempeglad for at Tvedestrand RK hadde
valgt å støtte skoleprosjektet og kunne fortelle at for midlene klubben så langt har
skaffet var to hele klasser nå blitt kledd
opp i nye skoleuniformer, slik at disse elevene nå kan fortsett på skolen og fullføre
denne. Dessuten kjøpes alt lokalt slik at
pengene strekker langt. Hun kunne fortelle
at en kvinnegruppe, som hadde fått symaskiner fra Norge, har fått mulighet til å
tjene til livets opphold.
Skoleuniformene gir stolthet, forsetter Hareide, de viser en enorm glede og stor
takknemlighet - helt utrolig å se hvordan
de stråler. Midlene fra Tvedestrand betyr
utrolig mye for svært mange. Hun kunne
også fortelle enkelthistorier, gripende historier, om elever, foreldreløse, papirløse
som gjennom dette prosjektet har fått sin
skolegang i Pumwani og via stor innsats
og pågangsmot nå studerer og har store
planer for sin egen fremtid. Slike historier
gjør arbeidet meningsfylt og viktig, sier
Astrid Hareide.
Og vi som hørte foredraget er i alle fall
ikke i tvil, denne dama er utrolig engasjert, det lyste energi av henne og det er
vel ingen tvil om at hun inspirerte klubben
til å følge prosjektet videre.
Kr 30.000,- så langt
Tvedestrand Rotary Klubb, sammen med
støtte fra Distrikt 2290 , har så langt skaffet ca kr 30.000,- til prosjektet. Og dette
stopper ikke her. Klubben har valgt å følge prosjektet videre, et prosjket der man
vet at alle midlene kommer skolen dens

og dens elever til gode. Dette ikke minst
takket være samarbeidet og administreringen Astrid Hareide gjør. Så i løpet av
det kommende rotaryåret vil nye milder
kunne bli overført til anskaffelse av nye
skoleuniformer, i håp om at enda flere
skal kunne få sin skolegang og at de som
er begynt skal få anledning til å få fullført, slik at fremtiden også kan se litt lysere ut for disse jentene og guttene fra
Nairobi's fattigste slumområder.

inne.
En meget hyggelig kveld og vi kan bare
rette en stor takk til Olaf og Anna for deOddvar P.
res gjestfrihet.

Astrid og Bjørn Hareide på bryggekanten i Tvedestrand sammen med president Egil Vatne og Reidar
Kjelstrup, klubbens ansvarlige for skoleprosjektet i
Nairobi.
Oddvar P.

ROTARYMØTE 20.06.
Flott utsikt. Svein slapper av -lytter omtenksomt.
”Ut i det Blå”
Vi var over 35 samlet på hytta til Olaf
Jørg og Anna på Grønland, et praktfullt
sted med panoramautsikt over Tvedestrandsfjorden.
Værgudene var ikke helt med oss, det
regnet kraftig på ettermiddagen, ble noe
lettere, men fortsatt regn da vi ankom
18.45. Men utover kvelden lettet været,
Kjell, blid som alltid. Å jo da, det er Tor Erik..
blå himmel og sol kom frem og det ble en
alle tiders kveld.
Menyen var reker. Og hvilke flotte reker,
sjelden har de smakt bedre. Godt drikke
var der også til, vin og øl og kjøre-pils”
for de som måtte ta til takke med det. Og
på kjøkkenet vanket det visstnok også en
liten ”Lysholmer”…..
Etterpå var det kringle og kaffe mens praten gikk livlig rundt bordene, både ute og Man snakker ikke med nydelige reker i munnen.

