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Kjell Larsen bor på sykehjemmet og har
tilbud om å være med til møtene. Det er
tid for innbetaling av kontingenten, da
klubben bør styrke sin likviditet. Neste
mandag er det intercitymøte i Risør og
tur dit ble planlagt. Peisaften arrangeres
den 24.9. og verter etterlyses.
Kveldens program var Club Assembly
med gjennomgang av planer for året.
Matriser med beskrivelse av overordnet
virksomhet, konkrete tiltak og medlemmer i de forskjellige komiteer ble gjennomgått. Kontakten med vennskapsklubber ligger nede. Med Lysekil
er forbindelsen opphørt. Med Hobro for
tiden ikke aktivt. Skal prosjektet i Nairobi fortsette? Det er avhengig av at vi
har en kontaktperson på stedet. Rotary
stiller på yrkesmessen på ungdomsskolen også i år, den 13.9. Presidenten
oppfordret til å se på muligheten til å få
til en ungdomsutveksling. Presidenten
konkluderte med en fin gjennomgang av
planene. Klubben er godt rustet til besøk av distriktsguvernøren.

Men så tenker jeg også på hvor heldige
vi er, vi som ikke er/har noen narkomane i vår nærmeste familie.
Mitt barnebarn, Heidi, har alltid brydd
seg om de som har det vondt. Da hun
var 14 år skrev hun et dikt (senere litt
endret).:
JONATHAN
Som liten ble han oversett.
Han ble glemt bort rett og slett.
Hans foreldre lot ham leve
uten annen omgang enn en TV.
Fra han våknet til han sov,
hans behov, hans enkle lov:
Et liv i bilder uten varme.
Alltid knust av verdens harme.
For ham var solen alltid kald,
månen ødelagt og halv.
Tunge skyer skjulte stjernen.
Ting han spiste ødela hjernen.
Han fløy som fuglen mot sky
i sitt indre - ut på ny.
Livet hans - et helvete på jord.
Drømte om en evighet - en mor.

På drømmer fikk han aldri svar
- aldri klemmer av sin far.
I Tvedestrandsposten, 28. september Ikke én gang var han trygg.
kan vi lese ”Naboer krever at bolig
Han var hjelpeløs med brukket rygg.
blir stengt”
Navnet hans var Jonathan.
I dette huset bor narkomane, og jeg for- Han var ung og narkoman.
Trygve
står at naboene er urolige.
Svein Jordahl

Gratulerer
me d
dagen!

Fødselsdager framover:

FRAMMØTE DENNE MÅNED: 59%

Bjørn Walle, 04.09.48

100 %: Arne, Asbjørn, Egil, Hilde, Line,
Karl Ragnar, Ragnar, Sven Inge.
Møtt i andre klubber: Ingen meldte.

Helge Nilsen, 28.09.54
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PRESIDENTEN HAR ORDET
Kjære Rotaryvenner!
Juli og august har gått
som en vind. Synes det
bare er noen dager siden jeg ble president.
Det har blitt mye barn,
barnebarn og familie, men føler nå at
det roer seg noe.
Det har vært mange gode og interessante foredrag og særlig Einar Gelius var
tankevekkende. Der er ikke ofte at vi
har så spirituelle og inspirerende gjester som fenger forsamlingen godt ut
over normal tid. Han ga også uttrykk
for at han likte å være hos oss og kom
gjerne igjen.
Noe som opptar meg er rekrutteringen.
Gledelig er det at Maria Damsgård nå
er blitt prøvemedlem. Håper at hun finner seg til rette hos oss. Det er et ansvar
for hver og en av oss at nye medlemmer blir tatt vel imot og føler seg inkludert.
En tidligere verdenspresident uttrykte
at ”Rotarys storhet ligger ikke i antallet

medlemmer i bevegelsen, men på hvordan vi utøver våre idealer. Hvis vi er
aktive og viser hva vi kan, kommer
menneskene til å ønske å være med i
Rotary. Deres vilje til å være med er
avhengig av om de opplever at deres
investering gir noe til gjengjeld”.
I siste Rotary Norden påpekes det at
Rotary er et topp moderne fantastisk
produkt, bare feil pakket inn. ”Rotary
er et fantastisk produkt som bygger på
verdier som etikk, internasjonalisering,
samfunnsbevissthet, sosialt ansvar og
nettverksarbeide”. Men vi kommuniserer for dårlig. Det pekes på mulige veier for å få dette til, så les side 8 i Rotary Norden. Så kan vi ta en diskusjon
om det er noe vi kan gjøre annerledes
og bedre.
Det pekes også på at Rotary kan gjøre
seg gjeldende på alle digitale plattformer, men det er en utfordring å få det
til å bli dynamisk og godt. Ellers leser
jeg at Horten RK har møte med egen
rotaryskole. Det gjennomfører vi også
sammen med Risør RK på et intercitymøte mandag 3 sept.
Mads

I dette nummeret kan du lese om:

Programmer framover:

06.08.: Klubbaften - handlingsplaner for Rotaryåret.
13.08.: Mosambik, Bistand, kultur og historie
v/Morten Storm.
20.08.: Tanker om Den Norske Kirke. v/Einar
Gelius.
27.08.: Club Assembly.

03.09.: Intercitymøte i Risør. Hva er
Rotary? v/Svein Tore Stiansen
10.09.: ”Skråblikk på Midtøsten”
v/Kjell Vedø
17.09.: ”Kystforvaltningen”
v Asbjørn Aanonsen.
24.09.: Peisaften.

ROTARYMØTE 6.08.2012
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: Bjørn Walle
Program: Klubbaften "Handlingsplaner for Rotaryåret"
Fremmøte: 51,6 %
Bjørn ledet møtet da president og
innkomne president hadde forfall.
Det ble orientert om de kommende
Rotarymøtene, om programmene og
særlig om Intercity-møte i Risør den
3.9.
Kveldens program var å starte arbeidet med gjennomgang av planer og
utfordringer det kommende rotaryåret. Det foreligger matriser, bygd
på maler fra forrige år med oppsett
over komiteer, planer og oppgaver.
De 16 tilstedeværende fordelte seg i
grupper, alt etter komité tilhørighet
og gikk gjennom materiellet. Komitélederne renskriver og tar med forslagene til presidenten og Club Assembly 27. august.
Svein Jordahl

ROTARYMØTE 3.08.2012
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Mads Oppe
gård
Program: Mosambik, bistand, kul
tur og historie v/Morten Storm
Fremmøte: 48,3 %
Presidenten orienterte om Distriktskonferanse i Sandefjord 14 – 16 oktober. 4 – 5 representanter fra Tvedestrand håper vi vil møte, hovedsakelig fra styret.
Det er nominasjon av Guvernør for
2015 – 2016 i disse dager.

Hovedprogrammet var ved Morten
Storm, byggmester, entreprenør og
takstmann fra Tvedestrand.
I 2007 kom han tilfeldig i kontakt
med Norges Blindeforbund som
hadde et prosjekt planlagt i Mosambik. Prosjektet gikk ut på å prosjektere, tegne og oppføre et rehabiliteringssenter for blinde i Mosambik.
Morten Storm var i Mosambik i
2008, han ble ansatt av blindeforbundet i Mosambik og var med på
prosjekteringen.
Morten Storm tok oss med til Mosambik og fortalte levende fra sine
besøk og om landes historie. Mosambik er 3 ganger så stort som Norge, har ca 20 millioner innbyggere.
Var en av de første koloniene i Afrika, fra 1498. Har vært portugisisk
koloni og Portugal ville nødig gi
slipp på sin kontroll med landet. Etter frigjøringskrig fra 1961 til 1974
måtte Portugal gi opp, men ødela
mye av landet da de trakk seg ut.
Mosambik ble uavhengig i 1975. Ny
krig, borgerkrig i 16 år, opplevde
Mosambik fra 1976 til 1992, i stor
grad med leiesoldater fra nabolandene. I dag er landet meget fattig, sier
Storm. Da han kom dit i 2008 var
det knapt bygninger med alle vinduer hele. Gjennomsnitt levealder er nå
39 år, og er steget fra 37 på 2 år.
Landet har mat, men det er mye feilernæring og sykdom. Det er en form
for demokrati i landet, mente Storm.
Norge og andre land gir støtte til
Mosambik.
Svein Jordahl

ke kirke ikke lenger er en statskirke.
Mener statskirken burde bestå.
Besøk og oppslutning til kirken har
en nedadgående tendens, men i de
andre nordiske land er tendensen
enda tydeligere. Sverige har hatt stat
og kirke delt i flere år. Ca 70.000 har
forlatt kirken i Sverige. Bare ca 40 %
av de som gifter seg gjør det i kirken
i Norge. Man må regne med ennå
dårligere oppslutning når kirken ikke
lenger er statskirke. Grunnene kan
være at publikum vil ha mer frihet,
økonomiske årsaker eller tilslutning
til andre religioner. Kirken bør tenke
over og gjøre noe med den synkende
oppslutningen. Kirken er opptatt av
sine rutiner, mener Gelius og den
svarer på spørsmål som aldri er stilt.
Kirken og prestene må gå tilbake til
bibelhistorien, til kilden. Vi har 11
biskoper i Norge, og disse burde ha
Gelius er fra Arendal og bor nå der. deltatt mer i den offentlige debatt.
Hadde bodd i tjenestebolig i 25 år da Verdier er helt vesentlig og verdihan overtok barndomshjemmet i
kommisjonen var viktig. Kirken bør
Arendal han flyttet dit, fra Oslo. Dri- åpne dørene og invitere til dialog og
ver nå foredrags-virksomhet, særlig møte, avsluttet Gelius. Diskusjon og
om motivasjon og etikk. Han skrev
meningsutveksling etter foredraget,
boken ”Sex i bibelen” for et par år
som høstet stor applaus.
Svein Jordahl
siden. Han forventet reaksjon på boken, men ikke i den grad det ble.
ROTARYMØTE 27.08.2012
Men han angrer ikke. Sex er forbun- Møtested: Rotarykjelleren
det med skam og noe det ikke skal
Møteleder: President Mads Oppe
snakkes om, dette var han ikke enig i.
gård
Hver dag i 4 uker ble han omtalt i
Program: Club Assembly
avisene og det var et meget stort
Fremmøte: 58 %
press på ham.
Presidenten innledet md en del inforTil slutt sa han opp stillingen som
masjon. Roald Olderbakk har meldt
prest, for 1 ½ år siden. Etter hå vært seg ut etter mange år som rotarianer
prest i Vålerenga Kirke i 25 år.
hos oss og i andre klubber.
Gelius mener det er feil at Den nors-

ROTARYMØTE 20.08.2012
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Mads Oppegård
Program: Tanker om den norske kir
ke v/Einar Gelius
Fremmøte: 67,7 %
Presidenten hadde et par orienteringssaker, bla. om den forestående distriktskonferansen før han ga ordet til
kveldens foredragsholder, Einar Gelius.
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