god innsats gjennom hele året. Spesielt
nevnt ble hennes samvittighetsfulle arbeid.
Mads nevnte i sin inntredelsestale at det nå
er 10 år siden sist han var president.
Han ser på vervet som president som et ærefult oppdrag og synes dette passer godt for
ham som er pensjonist og som følgelig skal
ha god tid.
Han ga ros for programmet for det nye året
som jo allerede er presentert. Det er svært
Økonomien i klubben er i dag anstrengt.
mange interessante temaer i det første halvHer må det nye styret se på hva som kan
året. Han har for ”sitt år” ikke laget noe
gjøres for å bedre økonomien.
Som en avslutning på sitt år, bad Hilde inn- stort program. Han ønsker å fortsette med
komne president, Mads, om å komme fram. våre tradisjonelle oppgaver.
Spesielt nevnt ble et Intercity-møte som er
planlagt med Risør RK til høsten.
Mads nevnte også den store betydningen
Rotary har internasjonalt, og han understrekt at vi skal være stolte av å være medlemmer i denne organisasjonen.
Han syntes mottoet til vår nye verdenspresident fra Japan, «Peace Through Service»,
var meget bra.
Mads sa at han vil vurdere om vi skal forskyve møtene noe. En senere møtestart vil
muligens passe bedre, spesielt for unge
medlemmer.
Her har vi fått positive tilbakemeldinger.
Styret har jobbet godt, med møte en gang i
måneden gjennom hele året.
Medlemsutviklingen er imidlertid ikke god
nok. Vi har fått 2 nye medlemmer i løpet av
året, men mistet 3. Også på distriktsplan,
sliter de med å få opp medlemsmassen. Målet for distriktet er å komme opp i 2000,
men har i dag kun 1954 medlemmer.

Foto: Sven-Inge

Etter overrekkelsen av vårt presidentkjede
til Mads, takket Hilde for seg.
Vår nye president, Mads, takket Hilde for

Fødselsdager framover:
Olaf J. Hafredal
Gratuler e
Bård Sterk-Hansen
med
dagen! Ragnar Lofstad
Hilde Marie Nistov

Det er også i Mads sine planer å forsøke å få
en utvekslingsstudent i hans presidentår.
Ole Jacob presenterte sommerturen som
skal være 16. juli, og som i år skal gå til
«Den Nøgne Ø» i Grimstad.
Ole Jacob T.

FRAMMØTE DENNE MÅNED: 64,5%

09.07.48 100 %: Arne, Hilde Marie, Mads,
13.07.74 Ragnar, Sven-Inge, Tanja, Tor Erik.
25.07.43
Møtt i andre klubber: Ingen meldte.
31.07.58
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PRESIDENTEN HAR ORDET

Kjære Rotaryvenner!

settene (matrisen) for sitt rotaryår. Det
blir enkelte endringer i forhold til mitt
oppsett, men det meste videreføres.

Presidentåret mitt er
over, og jeg skriver for- Amnesty International v/ Ellen Rygh og
sida i Kjellerposten for Per Tore Noddeland besøkte klubben på
tolvte gang.
det andre junimøtet. Det ble fortalt
hvordan Amnesty jobber ulike steder i
I Kjellerposten for mai skrev jeg om
verden. Aksjoner kan komme fort i
søknaden på DSG-midler. I juni ble vi gang i vår moderne tid med data.
tildelt kr. 3000,- til arrangement for eldre. Jeg har allerede takket for pengene
”Ut i det blå” ble i år lagt til Lyngør.
og sendt rapporten vedr. Honnørfesten. Det var gjort godt forarbeid, og vi fikk
Til Distriktets kvartalsbrev sendte jeg
en hyggelig kveld med både båttur, bereportasjen som stod om Honnørfesten i søk ved minnestøtta, samt reker m/
Tvedestrandsposten. Jeg antar den kom- tilbehør på ”Pers brygge”. Tusen takk til
mer med i neste kvartalsbrev.
arrangørene!
Mot slutten av året har Distriktet gjort
opp status for medlemstall. I midten av
juni var det 1.954 medlemmer i vårt
Distrikt. Målet var å nå 2000 medlemmer. Det viser seg at klubbene tar opp
for få nye, for det har ikke sluttet flere
enn det som er vanlig. Dette stemmer
også for vår klubb. Vi trenger å få med
nye, engasjerte medlemmer.
Klubbaften stod først på programmet i
juni, og da tok Mads for seg komitèoppI dette nummeret kan du lese om:
04.06. Klubbaften v/Presidenten - Ink. pres.
Mads Oppegaard.
11.06. Reiseopplevelser i Asia
v/Ellen Hertzberg.
18.06. Ut i det blå.
25.06. Presidentskifte

25. juni var det presidentskifte. Da tok
jeg en oppsummering av året som har
gått. Det meste har gått som planlagt, og
vi gjør mye bra. De områdene der klubben kan forbedre seg, får et nytt styre og
ny president ta som en utfordring.
Nå tar jeg sommerferie og vil samtidig
ønske klubbens medlemmer en riktig
god sommer!
Hilde Marie

Programmer framover:
02.07.: Klubbaften v/Presidenten.
09.07.: Torp Flyplass - historikk og
utvikling v/Petter Christoffersen.
23.07.: Arbeiderpartiets betydning, og
litt fra hennes hverdag v/ Gina Lund.
30.07.: Industriell økologi
v/Rolf Marstrander

ROTARYMØTE 04.06.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Hilde M. Nistov
Frammøte: 68 %
Program: Klubbaften
Presidenten, Hilde Marie ønsket velkommen. Vi hadde forfall fra fire medlemmer,
inklusive Rolf som hadde vært så uheldig å
brekke lårhalsen. Vi ønsker ham en riktig
god bedring!
Gratulasjon gikk til Tore Leo som nettopp
hadde rundet 70 år. Hjertelig gratulasjon
fra oss alle. Tore Leo takket for planten
som han hadde fått fra klubben.
Kveldens sang var: «I en liten Sørlandsby»
sangen er skrevet av Bjørn Rønningen med
bistand av vår lokale trubadur Willy Nylén.
Hilde refererte fra Guvernørens ukebrev.
Det ble videre opplyst at årets Distriktskonferanse skal være i Sandefjord 14. til
16. september.
Det ble videre referert litt om Polio Pluss.
Det er fortsatt 3 land hvor sykdommen
ikke er utryddet.
Ole Jacob orienterte om sommerturen «Ut i
det blå». Turen i år blir den 18. juni med
båttur i Lyngørskjærgården og med en avslutning på Pers brygge.
Mads orienterte om den nye Rotaryåret.
Han la fram organisasjonsopplegget for sitt
år og regnet med at samtlige komitemedlemmer ville utføre sine verv til alles tilfredsstillelse. Dette ble godkjent med akklamasjon.
Han presenterte videre programmet for sitt
føreste halvår. Her var mange flotte og interessante programmer, så vi har mye å
glede oss til i tiden framover.
Mads presiserte imidlertid at vi nå har ett
stort problem: Det er økonomien i klubben.
Det nye styret vil jobbe aktivt for å bedre
denne. Stikkord som Mads nevnte er å vurdere kontingenten og å jobbe for å øke
medlemstallet.
Ole Jacob opplyste om at årets sommertur
vil bli tur til den Nøgne Ø. Datoen er 16.

juli med avreise fra Rutebilstasjonen kl.
17.00 Invitasjon kommer litt senere.
Trygve Bernardsen sang en flott vise for
oss som en avslutning.
Ole Jacob T.

ROTARYMØTE 11.06.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Hilde M. Nistov
Frammøte: 64,5%
Program: Amnesty International
Kveldens sang var «Aust Agder sangen»,
skrevet av vårt tidligere medlem Olaf R.
Walle.
Gratulasjon gikk til Mads som rundet år
sist uke. Det ble opplyst at Tvedestrand
Rotary har fått tildelt midler fra Distriktet
til våre arrangementer for eldre.
Helge hadde en 3-minutter vedrørende
vaskeriet og tilbud de har holdt på med til
Helse Sør-Øst. Han opplyste at dette vil
være en kjempeavtale for vaskeriet med
kundegrunnlag fra Flekkefjord i vest til
Kongsberg i øst. De jobber også med mulige avtaler for Oslo og Østfold. Dersom alt
dette blir kontraktfestet, er det avtaler til
over 100 millioner. Vi ønsker Helge og
vaskeriet all lykke videre med sine store
avtaler.
Kveldens foredrag var om Amnesty International og kampen for menneskerettighetene ved Ellen Rygh og Per Tore Noddeland.
Lokal gruppe ble opprettet i 1983, derav
navnet Gruppe 83, Arendal.
Internasjonalt ble Amnesty opprettet i 1961
i London. Slagord er: Frihet, Rettferdighet, Verdighet. Organisasjonen er i dag
opprettet i mange land og har ca. 3 millioner aktive medlemmer.
Organisasjonen jobber i dag aktivt med å
hjelpe samvittighetsfanger, skrive til myndigheter i land hvor personer er fengslet
uten dom, og organisere aksjoner for å få
frigitt fanger.

Amnesty jobber i dag for å kjempe for alle
menneskerettigheter:
Tortur
Flyktninger
Arbeider mot dødsstraff
For Homofile
Vold mot kvinner
Mot våpenhandel
Promoterer næringslivsansvar
Organisasjonen reiser rundt i verden og etterforsker brudd på menneskerettighetene,
samt kartlegger brudd. Da er det svært viktig med skikkelig dokumentasjon. De har
stor fokus på: Media, Internett, organisere
foredrag og konferanser, samt å sett i gang
aksjoner.
Videre satses det mye på:
Ytringsfrihet
Arbeid mot diskriminering
Bedre lands samfunnsansvar
Uskyldige ofre
Demokratiske reformer.

vi ble kjørt rundt Lyngør og med besøk ved
Minnestøtta over de falne i slaget på Lyngør i 1812. Senere i år skal dette 200 årsjubileet markeres spesielt.
På Pers Brygge ble det servert velsmakende
reker med nødvendig tilbehør.
Her hadde vi det skikkelig hyggelig som vi
pleier å ha det på våre turer.
Etter at vi hadde fortært god mat og pratet
lenge og vel, ble vi skysset tilbake til fastlandet. Her var det å kjøre hjem til Tvedestrand i egne biler.
Vi takker Trygve og Ellen for en hyggelig
kveld og for et flott arrangement.
Ole Jacob T.

ROTARYMØTE 25.06.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Hilde Marie
Program: Presidentskifte

Presidenten ønsket velkommen, og spesielt
til vårt nye prøvemedlem, Sissel AndreasI år skal Amnesty være den organisasjonen sen.
Kveldens sang var nr. 112, «Norge i rødt
som er hovedpart i årets TV-aksjon. De
deltok sist i 1999. Årets aksjon har mottoet hvit og blått»,.
Hilsen gikk til Nils Christian som hadde
«Stå opp mot urett»
gebursdag den 14/6.
Et svært interessant og opplysende foredrag. Vi takker dem begge for at de kom
Vi gikk deretter over til presidentskiftet.
til oss i Tvedestrand R. K.
Hilde oppsummerte sitt Rotaryår og refeProgrammet for neste halvår ble delt ut.
rerte hovedaktivitetene vi har hatt i året
Ole Jacob T.
som nå ebbet ut.
ROTARYMØTE 18.06.
Vår klubb er god på mange aktiviteter Møtested: Lyngør
som arrangementer og servicearbeid, og vi
Program: ”Ut i det blå”
har et velfungerende kjellerutvalg.
Turen og opplegget var ledet av Trygve
Bernhardsen som hadde full kontroll på det Sommerturen har i det siste haltet litt, men
framtiden vil vise om det nye opplegget
hele, med et meget vellykket opplegg.
som er planlagt vil fungere bedre.
Turen gikk til Gjeving med båttur rundt
Hilde er godt fornøyd med Kjellerposten
Lyngør og med en hyggelig avslutning på
som Trygve E har ansvaret for, samt med
«Pers Brygge»
Oddvar som har kontakten med lokal presVi reiste fra Rutebilstasjonen kl. 18.00 med sen og Rotary Norden.
mørke skyer i horisonten. Været holdt seg Vårt prosjekt i Nairobi er også noe vi kan
imidlertid utover kvelden og turen ble mevære stolte av og som fungerer veldig bra.
get vellykket. Vi fikk etter hvert også flott
Videre så var vårt prosjekt i fjor med yrkesvær med både litt sol og blå himmel.
På Nybrygga ble vi hentet av småbåter og veiledning på Ungdomsskoler vellykket.

