Reidar har fått følgende hyggelige brev fra
Astrid Hareide:
Takk for koselig brev - godt at dere har det
bra - og uten sne har det kanskje vært flere
som har kommet på Rotary-møtene i den bratte bakken?????
Godt å høre at det våres - her hos oss er det
utrolig varmt - og vi venter og venter og venter på regnet - men i morgen kommer 10 ungdommer inn huset og skal bo hos oss i 10 dager - så da ønsker vi regnet først 2. påskedag.....og den uka....vi får ta det som det kommer.
FLEECEjakker og SKO
- fleecejakkene har nå kommet i gang med
årets 7. klassinger - og vi har hatt STORE
problemer med å få importert den fleecen vi
trenger. Det er INGEN som produserer stoffet
her - og vi har brukt to mnd. for å få gode
kontakter. I går kjørte jeg en diger rull med
flott blåfarge (litt mer kongeblå til skolen) og jentene har nå siste mnd i mangel av stoff
laget/sydd handlenett av sementbager. Vi har
nå fått bestilt 3 store ruller i den mørkere blåfargen - og skal hente de nesten 200 m med
stoff i slutten av april eller første uke i mai. Vi
har dermed stoff til flere klassetrinn - og vi
har penger som er levert til salgsstedet allerede - slik at vi sikrer disse tre stoffrullene - og
så får vi se om det er nok penger når vi kommer til juni/juli. De klassesettene som nå skal
syes - er for 7. klasse i april mnd - for 6.klasse
i juni mnd - og for 5 klasse i juli.....så blir det
en runde med å sy sement-sekk-handlenettene
en uke hver mnd - og når vi kommer så langt

Fødselsdager framover:

skal du få vite mer hvordan det går mht til
pengene fra dere. Vi har jo håp om at vi skal
kunne klare oss med summen frem til høsten.....
Det er STOR stas når nye jakker når ut til
ungene - og lærerne har også bestilt sine - det
blir i sommer....ALLE sender tusen takk til
hele ROTARYGRUPPEN!!!!!
Ellers har det skjedd masse flott - vi har nå 15
barnegrupper igang - de tre siste var volleyball, bordtennis og basketball - og etter påske
blir det forsterkninger med tre nye speiderpatruljer...og vi skal igjen ha 3 dager med ledertrening og evaluering i april.....og en tur med
kvinnegruppa håper vi å få til i mai til Mombassa......
2. påskedag har vi planene klare for de 250300 ungene på påskefest nede i klubblokalet i
slummen - med kjeks, saft og en slikkepinne og mye bra underholdning av - og med dem
selv......
Voksengruppa med undervisning av analfabeter er nå på over 30 - to unge menn - resten
damer fra 20 til 68 år - og nå er det bare 4
igjen som ikke helt får det til....men jeg skal
ha det på plass til juni/juli. Vi har også her
vært heldige og fått egen lærer fra kommunen
- tre ganger i uka...det går virkelig fremover og er snart ute av mine hender og over på andre. Nesten alle disse som lærer - er blitt ledere
for barnearbeid - så det vokser....
Vennlig hilsen, Astrid
FRAMMØTE DENNE MÅNED: 64,66 %

GratulereTor Erik Nævestad,17.05.43
100 %: Asbjørn, Bjørn, Rolf, Karl Ragnar,
me d
Tore Leo Dalen, 25.05.42 (70) Mads, Ole J. D., Rolf, Svein, Tanja.
dagen!
Møtt i andre klubber: Ingen meldte.
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taryklubb sendte søknad om deltakelse
i WAS for Elfi Thrane Bemelmans.
Kjære Rotaryvenner!
Dessverre kom hun ikke med i år. Jeg
April ble en kort
tror hun har anledning til å søke på
måned i klubbsam- nytt neste år.
menheng, siden vi
bevilget oss påskefri I april besvarte jeg et spørreskjema
både 2.4 og 9.4.
vedr. kartlegging av opplæringsbehov.
Vi får se om det blir utarbeidet nytt
Det viktigste gjøremålet i april var
opplæringsmateriell. Jeg synes det
Honnørfesten på Rådhuset. Klubbens hadde vært bra å få oppdatert materiell
medlemmer sørget for at festen ble
som f. eks. kan brukes på pc.
gjennomført som planlagt, og det var
meget vellykket med Kjell Morkas
Guvernøren opplyser at en ny, trykket
muntre historier. Jeg mener en slik
håndbok vil være klar til utsendelse
kveld er viktig for samholdet i klubinnen 1. juli. Den inneholder håndbokben, i tillegg til at vi gjør noe trivelig stoff på samme måte som den gamle,
for andre. Fin reportasje i TveNorsk Rotary Årbok. Hver klubb vil få
destrandsposten 28.4. Takk til alle som to eksemplarer gratis. Flere bøker kan
bidro på en eller annen måte!
kjøpes til en rimelig pris, og boka blir
lagt ut på hjemmesida som pdf-fil.
To foredrag ble avholdt i Rotarykjelle- Matrikkeldelen fins allerede på Medren denne måneden: Kina v/ Tore Leo lemsnettet og kan skrives ut av hver
Dalen og RBU (Familiehuset) v/ Kris- enkelt.
tin de Lange Johannessen. Flott at begge to tok utfordringen!
I skrivende stund har det vært en varm
vårdag, så nå får vi huske å nyte de
I februar skrev jeg at Tvedestrand Ro- fine maidagene som kommer!
Hilde Marie
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Programmer framover:

16.04. Kina - del 2 v/Tore Leo Dalen.
23.04. Honnørfest på Rådhuset.
30.04. Resurssenter for barn og unge
v/Kristin Johannesen.
02.04. Møtefri - Påske.
09.04. Møtefri - 2. Påskedag.

07.05. Klubbaften v/Presidenten Rotary info. v/Ole J. Devold.
14.05. Nor Safe - nye produkter.
21.05. Amnesty International
v/Pål Holte.
28.05. Møtefri - 2. pinsedag.

ROTARYMØTE 16.04.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Hilde M. Nistov
Program: Tur til Kina, del 2 v/Tore Leo.
Frammøte: 68 %
Presidenten orienterte om diverse rotarystoff.
Bjørn sjekket ut at alt var klart til honnørfesten 23. april.
Kveldens foredragholder Tore Leo fikk så
ordet for å fortelle og vise bilder fra sin tur i
Kina.
Turen gikk først til Bejing. Hovedstad i
midtens rike i 700 år. Har i dag 14 millioner
innbyggere.
Han viste flotte bilder fra en fargesprakende
opera og bilder fra en 8 retters middag med
risbrennevin de hadde før forestillingen. Vi
så også bilder fra et flott show på innsjø
utenfor byen laget av samme person som
hadde laget åpnings og avslutningsshowet
under OL i Beijing.
Turen gikk så til Xian, tidligere hovedstad i
Kina. Her viste Tore Leo flotte bilder fra
sør-kinas perleindustri, en pagode på 13.
etasjer fra 1300 tallet og et munkekloster.
I Guilin så vi bilder fra en båttur på elva Li,
sideelv til Jangtze-kiang.
Han var også på besøk i panfløytegrotten
utenfor Guilin. Her var det flott lysspill
blant dryppsteinformasjoner.
Båtturen på elva var på 8 mil og ble avsluttet i byen Yangsho. Her så vi hvordan en
kineser fisket ved hjelp av en skarv.
Neste byen de kom til var Hangzhou, den
gamle keiserbyen. Byen var hovedstad på
1100 tallet og dit kom Marco Polo på sin
fantastiske reise til Kina. Et hotell var oppkaldt etter han og det sto også en statue av
ham i foajeen.
I denne byen står også Kinas største Budda,
hele 19 meter høy. Figuren er laget av 19
store deler av kamfertre og forgylt med
bladgull.
Til slutt tok han oss med til Shanghai kjent
for sin silkeproduksjon. En moderne by i
dag i sterk utvikling. Skyskrapere raget

”over alt” og veier gikk i 4 plan. Men selv i
denne moderne byen var det fortsatt plass til
små sjarmerende salgsboder og småbutikker
som hadde bevart noe av det gamle Kina.
Takk for et interessant foredrag med flotte
bilder.
Bjørn W.
ROTARYMØTE 23.04.
Honnørfest på Rådhuset
Tradisjon en tro kunne Tvedestrand Rotary
ved presidenten ønske 59 forventningsfulle
gjester velkommen til en hyggekveld på
rådhuset. President Hilde sa det var kjempemoro at folk setter slik pris på honnørfesten
og møter opp så fulltallig.
Som vanlig stilte medlemmene med smørbrød og bløtkaker til gjestene. Stemningen
ble svært god utover kvelden og da trubaduren Kjell Morka gjorde sin entre med gitaren steg den enda noen hakk.
Morka er oppvokst på Strengereid men med
Gjerstadblod i det ene benet og Vegårsheiblod i det andre ble dette en sabla
blanding ifølge han selv. Han imponerte
med sin sang og ikke minst med sin rungende latter da han fortalte alle sine
Gjerstadhistorier. Og de var sannelig ikke
snaue mange av dem.
Kveldens høydepunkt var nok blomsteroverrekkelsene til eldste kvinne og mann.
Bukettene gikk denne gang til Mette Ellingsen og Helge Sæterbakken - begge godt
over 90 år.
Kveldens tippekonkurranse var også populær der den som tipper nærmest vinner en
flott fruktkurv. I år hadde vi til og med 2
fruktkurver og det passet svært bra. De tippet nemlig hvor mange fast ansatte det jobber på selve kommunehuset. Forslagene var
mange og vi fikk 2 vinnere som kun bommet med 1 ansatt. Det var Bella H. Søraker
og Anne Hagestad. De tippet begge 45,
mens det rette tallet er 46 ansatte ifølge
kommunen selv.
Etter et par svært hyggelige timer, var det
ubønnhørlig slutt, men vær sikker - neste
vår kommer igjen en invitasjon fra rotaryklubben til ny honnørfest på Rådhuset.
Bjørn W.

Bilder fra
honnørfesten.
Foto: Oddvar P.

Trubaduren
Kjell Morka
slo an tonen,
og maten og
stemningen
var topp.

ROTARYMØTE 30.04.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: Ink. president Mads Oppegaard
Frammøte: 68 %
Sang: ”Mellom bakker og berg”.
Kveldens foredragsholder, Kristin Johannesen, er enhetsleder ved resurssenter for barn
og unge, familiehuset.
Hun kommer fra fylkesbarnevernet og fra
ungdomstjenesten. Hun har også jobbet ved
BUF etat før hun altså fikk jobben som enhetsleder for resurssenteret barn og unge.
Familiehuset har ansvar for barn og ungdom
opp til 18 år.
Tverrfaglige team fra de forskjellige tjenestegreinene samarbeider for å gi best mulig tilbud til barn og ungdom med spesielle behov.
De jobber gjennom såkalte ”åpne rom” med
innspill fra mange fagpersoner der man samarbeider til beste for den enkelte klient. Foreldre kan også få støtte av disse fagpersonene
gjennom ”åpent rom” - tilbudet.
De satser spesielt på tiltak mot rusmisbruk
under graviditet.
Likeledes skal de gi ekstra hjelp til småbarn/
barn med spesielle problemer og utviklingshemninger.
I dag er det 5 stillinger i barneverntjenesten.
Dette skal være tilstrekkelig til å ivareta de
lovpålagte tjenestene.
De 5 kommunene i østregionen samarbeider
for å gi barneverntjenesten bredest mulig dekning. Likeledes har man samarbeid med skolene gjennom ”åpent rom” der helsesøster ved
de enkelte skolene har en sentral rolle.
117 barn var ved årsskifte på tiltak under barneverntjenesten i vår kommune. Tallet kan
virke høyt, men vi ser nå en nedgang av barn
på tiltak. Det er også slik at noen foreldre
ønsker kontakt gjennom barneverntjenesten
over flere år. Dette drar statistikken opp.
I spesielt tunge og vanskelige saker, er et
tverrfaglig samarbeid helt avgjørende for å
klare et godt resultat hos ”tunge” klienter.
Et interessant og tankevekkende foredrag
med innblikk i problemsider i vårt lille samfunn.
Bjørn W.

