
Hilde Marie 

PRESIDENTEN HAR ORDET 

Kjære Rotaryvenner! 
Det kommer jevnlig 
oppdateringer om 
Rotarys aktiviteter 
for de unge, og her 
er noen av dem. 
RYLA, som vil fore-
gå i Froland i midten 
av mars, har fått mer 

enn 20 påmeldte. Det synes Guvernøren 
er strålende. 
GSE har fått seks gode søkere, og da vil 
Distriktet være i stand til å sende et fullt 
team til Tennessee i USA i mai. 
Tvedestrand Rotaryklubb har sendt søk-
nad om stipend/ deltakelse i World Af-
fair Seminars (WAS) for Elfi Thrane 
Bemelmans. Hun har røtter på Borøya, 
bor i Arendal og går på videregående 
skole i Arendal. 
”Nye generasjoner” er Rotarys 5. aveny 
og et satsningsområde for Rotary. Dette 
temaet ble også tatt opp på president-
treffet i januar. Klubbene vil møte nye 
krav fra de unge. Man vil stå overfor et 
ønske om fleksibilitet og samtidig be-
holde tradisjoner. Klubbene må åpne for 

nye aktiviteter og et ønske om å være en 
ressurs i arbeidsgruppene. Og ikke 
minst må man se mulighetene i ny tek-
nologi og globalisering. Rotarys forny-
else må skje både via foryngelse og ved 
samarbeid mellom generasjonene. 
Distriktet er for tida veldig opptatt av 
medlemstallet. Pr. 1. juli 2011 var med-
lemstallet i Distriktet 1981. Ved årsskif-
tet var det 1951, og pr. 10. februar var 
det 1942. Dette er en nedgang på 39 
medlemmer. Imidlertid ble det meldt 
om en økning på seks nye medlemmer i 
uke 8. Guvernøren håper på å nå 2000 
medlemmer innen 1. juli 2012. Klubbe-
ne blir derfor bedt om å holde fokus på 
rekruttering utover våren. 
Nå ligger 2. kvartalsbrev på Distriktets 
hjemmeside. Ta en kikk på stoffet der. 
Nairobiprosjektet vårt har fått mye 
plass. Oddvar sendte inn det han alt 
hadde skrevet, så nå har prosjektet fått 
omtale i både Rotary Norden og på 
Distriktets hjemmeside på kort tid. Det 
er bra! 
Slutten av februar har vist oss at våren 
er i anmarsj.  
La oss håpe at lysere dager vil gi oss 
masse energi! 

I dette nummeret kan du lese om: 

06.02.: Klubbaften v/Presidenten - 
 Info. fra presidentsamlingen. 
13.02.: Rotaryfondet v/Mads Oppegård. 
20.02.: Slaget på Lyngør v/Knut Frognes. 
27.02.: Pensjonsreformen v/Svein Jordahl. 
 

ROTARYMØTE 27.02. 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Hilde Marie 
Program: Pensjonsreformen / Svein      
         Jordahl 
Fremmøte:  75 %  
 Arne B. ble gratulert med over-

stått 80-års-dag. 
 Nytt medlem har vært vurdert av 

komiteene og kan spørres av fad-
derne 

 Det er peisaften 19. mars og ver-
ter etterlyses. 

Trygve Bernhardsen hadde 3 minutter 
og fortalte fra sin innsats i seiling med 
funksjonshemmede.  
I tillegg til meget stor interesse for sei-
ling har Trygde stor glede av å hjelpe 
andre. Han har vært aktivitetsleder på 
Sunnaas Sykehus og han har vært med 
på å starte seilforening. Han fortalte fra 
erfaringen med å lære 2 rullestolbrukere 
å seile i 1984. Var med og arrangerte 
verdens første International sailing 
Championship  for funksjonshemmede. 
Kveldens hovedprogram var ved Svein 
Jordahl som fortalte om den nye pen-
sjonsreformen. Reformen begynte i 
2011, men det vil være mange over-
gangsordninger siden publikum delvis 

har opptjent rett etter den tidligere fol-
ketrygden og delvis omfattes av den nye 
ordningen. De født før 1943 blir lite be-
rørt, mens de som er født etter 1963 vil 
bli fullt omfattet av ny pensjonsordning. 
Reformen tilbyr brukerne å ta ut pen-
sjon allerede fra 62 år, dersom man har 
en pensjonsopptjening over minstepen-
sjon.  
Det ble mye snakk om opptjening og 
uttak av pensjon. Om levealdersjuste-
ringer, søknad på data, mulighet til å be-
regne sin pensjon og se hvordan man 
kommer ut. Hva lønner seg og hva løn-
ner seg ikke: å ta ut pensjon tidlig og få 
mindre pr måned, eller å vente med ut-
tak av pensjon og få mer utbetalt. 
Mange spørsmål og mye å tenke på etter 
gjennomgangen. 
Opplysninger om pensjon ligger på In-
ternett under  ”Din pensjon”.   
Man kan også ringe NAV Pensjon på tlf 
55 55 33 34 som rettleder og gir råd.  

Svein 
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Fødselsdager framover: 
Tor Olav Hagestad,  24.03.73 
Ellen Nora Bodin, 27.03.56 
 

Gratulere
med

dagen!

Gratulere
med

dagen!

    KJELLERPOSTEN  Febr. 2012 
TVEDESTRAND ROTARYKLUBB 

Chartret 31. juli 1950 

Programmer framover: 
05.03: Klubbaften v/Presidenten - Aktuelle  
 saker v/Ole Devold. 
12.03: Bedriftsbesøk ved Tvedestrand "Nye" 
 Bibliotek v/Steinar Thorsen 
19.03.: Peisaften 
26.03.: Referat fra peisaften -  
 Avtale Honnørfesten. 

 

Det finnes optimister som gleder seg til at det 
skal bil vinter, slik at de kan begynne å glede seg 
til at det skal bli sommer.   
 
Du kommer sikkert til å gjøre mye dumt, men 
gjør det med begeistring.                       

Frejlif Olsen 

Colette 



ROTARYMØTE 06.02. 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Hilde Marie 
Program:   Klubbaften 
Fremmøte: 54,2 % 
Presidenten informerte om: 
 Bjørn og Tanja har permisjon 
 I Guvernørens ukebrev orienteres det 
om at flere klubber ønsker å markere Rotary 
i lokalsamfunnet den 16. juni. Dette blir en 
Rotary-dag. Kommunikasjonskomiteen hos 
oss ser på dette og foreslår om vi skal gjøre 
noe. 
 Programreguleringer: 13.2: om Rotary-
fondet v/Mads, 20.2: Slaget på Lyngør v/ 
Knut Frognes. 
 Tor Erik går ut av styret, og forklarte 
om bakgrunnen for dette. 
Oddvar går inn som ny visepresident og er 
innstilt på å overta presidentvervet når den 
tid kommer. 
Tore Leo hadde en 3-minutter om snø: Det 
er mange typer snø, bl.a. ”vanlig snø”, hagl 
og underkjølt nedbør. Tore Leo kåserte om 
egenskapene ved de ulike typer snø og av-
sluttet innlegget med et dikt.  
Presidenten refererte fra presidentsamling. 
Man vil vekk fra betegnelsen ”mitt presi-
dent-år” og holdninger dette innebærer. 
Man vil nå vektlegge samarbeidet mellom 
president, past president og innkommende 
president, sammen med styret. Det kommer 
svært mye post til presidenten, og vervet 
tillegges mange oppgaver. Det bør sees på 
hvordan dette kan avhjelpes. I klubbene bør 
man oppgradere kunnskapene om Rotary 
generelt, om Ryla, om medlemsnettet og 
prosjektarbeid i Rotary. 
Reidar hadde innlegg og fortalte at han fort-
satt har god kontakt med Astrid Hareide 
som driver sitt humanitære arbeid.   
Han hadde videre noen tanker om politiar-
beid, åpningstider, stillinger, disponering av 
styrken, pengebruk og ressurser. Det meste 
av dette gikk det dårlig med. 

 

ROTARYMØTE 13.02. 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Hilde Marie 
Program: Rotaryfondet v/ Mads Oppegaard 
Fremmøte: 75 % 
Presidenten informerte om: 
 Nytt fra guvernøren: - World Peace 
Scholarship (skolering om verdensfred): 
Plass til to kandidater. Gode    muligheter 
for interessant  beskjeftigelse for FN eller 
andre internasjonale    organisasjoner eller 
regjeringer. Jfr. Gert Danielsen som jobber 
for FN og som nylig    var omtalt i nyhetene 
i forbindelse med bortføring i Jemen. En 
annen av to som har    gjennomgått studiet 
er Stian Jenssen som er fra vårt distrikt og 
nå jobber i Brüssel.    Mer informasjon på 
www.rotary.org . - Synkende medlemstall, 
klubbene utfordres til å holde fokus på dette 
og sørge for å   rekruttere og beholde med-
lemmer. 
To foreslåtte medlemmer - Sissel Andreas-
sen og Agate Bergem-Tinnan - er klarerte 
for opptak. Fadder: Arne Bjørnstad.  
Bjørn Johannsson, foreslått som medlem av 
Roald, er godkjent av aktuelle komiteer og 
av styret. Medlemmene har, på vanlig måte, 
anledning til å fremme innsigelse overfor 
presidenten innen 10 dager. 
Oddvar informerte om at han hadde klar en 
kandidat til stipend for ungdom til fredsse-
minar ved Caroll Univercity, Waukesha, 
Winsconsin, USA, nemlig Elfi Thrane Ber-
nelmans. Denne opplysningen ble mottatt 
med applaus. Søknadsfristen er 21. februar, 
så klubben ekspederer søknad straks.  
Dagens 3-minutter var ved Line Abraham-
sen, som fortalte om sine fritidsaktiviteter i 
tillegg til å være Rotary-medlem: Hun er 
dirigent i barnekor, og leder for turngruppa 
på andre året etter å ha blitt gjenvalgt i år. 
Sist helg var det turnkonkurranse i Grim-
stad, og gruppa hennes fikk med seg mange 
pokaler.  
Line har mye å holde på med, men synes 
det er moro og spennende. Mads fikk så or-
det til kveldens hovedtema - Rotaryfondet.  

Aller først hadde Mads en opplysning å 
komme med i tilknytning til "sitt" kom-
mende Rotary-år - fra 1. juli 2012: Etter 
forespørselprosjekter midlene er brukt.  
Mads har vært på et seminar i regi av Dist-
riktet om Rotaryfondet og brukte tidligere 
guvernør Edrund Olaisens "plansjer" fra 
dette som presentasjonsmateriale. 
Rotaryfondet, eller The Rotary Foundation 
forkortet TRF (eller vårt Rotaryfond - 
VRF, på engelsk ORF - Our Rotary Foun-
dation, forkortelsene florerer heftig i Rota-
ry-systemet!) er opprinnelig fra 1917, og 
fikk for alvor kraft fra 1947 da vår grunn-
legger Paul Harris døde. Det er vårt felles 
instrument som rotarianere til å gjøre godt 
der det trenges rundt om i verden. Fondet 
har vært kalt bl. a. Rotarys flaggskip. Man 
kan også kalle det "sparegrisen til å gjøre 
godt i verden". 
Midler fra fondet har bl. a. vært brukt som 
delvis finansiering av programmet Polio 
Pluss, med mottoet "End Polio Now" - eller 
utrydd polio nå. Til dette har det blitt brukt 
over 900 millioner USD fra fondet. Mads 
nevnte som et annet eksempel støtte til bar-
nehjem i Ukraina. 
Fondet er et viktig virkemiddel i Rotarys 
arbeid for å skape internasjonal forståelse 
og fred. 
Det blir slutt på systemet med såkalte pilot-
prosjekter. 
Fondets nye opplegg går ut på at man nå 
skal søke om ”Matching Grant” fra distrik-
tet. Det skal satses på tyngre prosjekter 
med avgrenset varighet. Det stilles større 
krav til budsjettering og oppfølging.  
Det satses nå på opplæring om fondet, og 
det arbeides med bedre strukturering og 
forenkling, med sikte på mer "sjølråderett" 
for distrikter og klubber. Alle klubber skal 
ha en egen komitè for Rotaryfondet og bru-
ken av dette. Det blir nå enda mer viktig at 
klubber samarbeider om prosjekter.  
På spørsmål lovet Mads å komme tilbake  
senere med en regnskapsoversikt for fondet 
- som angir hvilke beløp som er kommet 

inn på årsbasis og til hvilke formål/
prosjekter midlene er brukt. 
Mads opplyste at Sven Inge har sagt seg 
villig til å gå inn som styremedlem. Med-
lemmene applauderte dette. 
 
ROTARYMØTE 20.02. 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: Innk. President Mads Oppegård 
Program: Slaget på Lyngør v/Knut Frognes 
Fremmøte: 66,7  % 
Ellen Hertzberg hadde 3 minutter og fortal-
te ”en solskinnshistorie” om sin adoptivdat-
ter Thrin fra Vietnam. Etter en vanskelig 
start i livet fikk Thrin sjansene til skole-
gang, og tok dem. Hun ble adoptert av Ellen 
i voksen alder og utdannet seg til ingeniør, 
bl.a ved NTNU. Thrin reiste tilbake til Viet-
nam og realiserte planene om å utvikle sam-
kjøringen mellom kraftverk i nord og sør i 
landet. Prosjektet ble en suksess og har sik-
ret kraftforsyningen i Vietnam. 
Kveldens hovedprogram var ved Knut 
Frognes som fortalte om planene med å lage 
en dokumentarfilm og slaget i Lyngør. Fi-
nansieringen var nå i orden og arbeidet på-
begynt. Han beskrev den historiske bak-
grunnen for slaget: fransk angrep mot Dan-
mark for å få dem til å gå ut av alliansen 
med England, krigen mot England, Eng-
lands base ved Göteborg 
(Østensjøskvadronen) der det var linjeskip, 
bl.a. Dictator. Danmark/Norge hadde ka-
nonjoller og bygde fregatter, bl.a. Najaden. 
Kaptein var Hans Peter Holm fra Danmark. 
5. juli kom Najaden fra Stavern og la seg i 
Haven på Sandøya. Det engelske Dictator 
var imidlertid på jakt og oppdaget de dansk-
norske fartøyene. Det engelske følgeskibet 
Podargus gikk på grunn ved Buskjær, men 
Dictator fulgte etter Najaden til Lyngør 
havn der slaget stod og Najaden gikk til 
bunns. 133 dansk-norske sjømenn omkom 
på stedet og flere døde etter hvert. Det var 
stor interesse for den planlagte filmen, som 
Frognes viste klipp fra, og for temaet. 
Mange oppklarende spørsmål og stor ap-
plaus. 

Svein  

Roald O. 

Svein J. 


