ROTARYMØTE 26.03.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Hilde M. Nistov
Program: Referat fra peisaften - Avtale
Honnørfesten.
Frammøte: 62,5 %
Gjest: Prøvemedlem Sissel Andreassen.
Presidenten informerte og brakte videre
opplysning fra guvernøren om at det florerer
falske henvendelser til Rotary-klubber i Europa - i ulike klubbers navn. Guvernøren har
også bedt om innmelding fra klubbene av
eventuelle opplæringsbehov.
Det blir Honnørfest på Rådhuset 23. april.
Bjørn informerte om at påmelding skjer til
Egil innen 20. april. Det kommer to gangers
annonse i avisen. Som vanlig leverer medlemmene snitter og kaker etter nærmere
oppsett. NB: 18 snitter pr. fat.
Trygve E. fikk ordet til en "utvidet 3minutter" om sine sykehusopphold.
Han ga en livaktig fremstilling om sine
mange sykdomshistorier, med ulike syketransporter og mange dramatiske og krevende situasjoner, som imidlertid alle har endt
godt. Det er jo Trygves form og fremtreden
i dag det beste beviset på!
Trygve ga i sammenheng med sin fremstilling et par eksempler på at han hadde funnet
det nødvendig å gjøre seg tydelig gjeldende
overfor helsepersonell for å ta vare på seg
selv, med henvisning til at det er han som
eier kroppen! Det er en holdning og en
fremgangsmåte som referenten finner grunn

Fødselsdager framover:

til å anerkjenne og anbefale for krevende
situasjoner.
Etter velfortjent applaus for hans "utvidete
3-minutter" kalte presidenten frem en noe
overrasket Trygve på nytt.
Ettersom det i år er 50 år siden Trygve ble
opptatt som medlem i Tvedestrand Rotary
Klubb, hadde styret arbeidet i det stille med
tanke på å markere jubileet på en verdig
måte for å hedre ham, både for hans innsats
for Rotary, bl.a. med Kjellerposten, og for
hans samfunnsengasjement.
Foto: Sven Inge M.

Resultatet er blitt at presidenten kunne utrope Trygve som Paul Harris Fellow og overrekke ham tilhørende emblem og plakett.
Vi gratulerer!
Til slutt ble et sammendrag som Reidar hadde laget av innkomne referater fra peismøtene 21. mars referert av presidenten.
Sammendraget kan leses på side 3
Roald
FRAMMØTE DENNE MÅNED: 70,6 %

Gr atulere
Terje Skretting, 02.04.37 (75) 100 %: Egil, Helge, Hilde, Karl Ragnar,
med
Mads, Olaf Jørg, Reidar, Rolf, Tor Erik.
27.04.50
dagen! Egil Vatne,
Møtt i andre klubber: Ingen meldte.
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PRESIDENTEN HAR ORDET

Kjære Rotaryvenner!
Det siste møtet i mars
ble en hyggelig avslutning før påske. Jeg
hadde ventet på en anledning til å utnevne
Trygve Eriksen til Paul
Harris Fellow, og nå
var kvelden der.
Trygve har vært medlem i Tvedestrand Rotaryklubb siden 1962. 50 år i Rotarys tjeneste er en bragd. Pr. i dag er han det medlemmet som har lengst fartstid. Han har modernisert Kjellerposten og fått den over på data,
har vært opptatt av utveksling, og har f. eks.
støttet klubben med både praktisk hjelp og
midler.
Samfunnsengasjementet hans er kjent. I flere år var han en aktiv politiker i Tvedestrand
kommune. Han har vært en markant industrileder; en som har vært opptatt av etablering og industriutvikling.
Vi i Rotary gratulerer og håper Trygve vil
fortsatt bruke av sin tid på klubben vår!

To mandagskvelder denne måneden ble tilbrakt utenom Rotarykjelleren. Den ene var
besøket på nye Tvedestrand bibliotek. Steinar Thorsen kom ens ærend fra Sandøya for
å fortelle oss om prosessen fram til nytt bibliotek, og hvordan det nye biblioteket fungerer. Byen har fått et bibliotek med god
plassering og utlånet har økt. Nå har også
presidenten skaffet seg nytt lånekort!
Den andre kvelden borte fra Kjelleren var
vårens peisaften. Jeg var en av kveldens fire
verter, og jeg storkoste meg med gjestene.
Mye ble drøftet,- både relevant Rotarystoff
og ” annet nytt”. Peisaften er en viktig kveld
for klubbens sosiale liv.
Distriktet melder at GSE-teamet til Tennessee er klart. Det blir en deltaker fra Kongsgaard RK, en fra Horten RK, en fra Langesund RK og to fra Færder RK. Reiselederen
heter Herman Meier og kommer fra Færder
RK.

Guvernøren skriver at mars er måneden for
prosjekter knyttet til leseopplæring og leseglede. Vårt Nairobiprosjekt bidrar til at barn
kommer seg på skolen, og dermed også til
På det første møtet i mars hadde Ole Devold leseopplæring.
kveldens foredrag. Han tok for seg saker fra Mars har brakt oss både vår og sommer med
sin hverdag som advokat. Det kom fram at få dagers mellomrom. Jeg leste et sted at
det er spesielle problemstillinger en advokat dette var varmeste mars på 112 år. Vi får
må jobbe med, og vi kan trygt si at han må håpe på flere flotte dager i april!
stå på for andre. Vi takker Ole for et interesHilde Marie
sant foredag!
I dette nummeret kan du lese om:
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.

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

riseres som overlagt, forsettelig evt. som
vold med døden til følge. Straffeutmåling
er avhengig av i hvilken kategori retten finner å plassere det aktuelle drapet i. Det har
de siste årene vært klare signaler fra lovgiver at man ønsker skjerpede strafferammer
i voldssaker. Særlig etter sommeren 2010.
Tanja og Nils Christian har pt permisjon Ole kom inn på samarbeid med andre forfra klubben.
svarsadvokater i saker, om bistandsadvokat
Fra Guvernørbrev: Utvelgelse av GSEog dennes funksjon. Han resonerte om i
team er i rute. WHO har nå strøket India hvilken grad retten pleier å legge vekt på
fra listen over de epidemiske landene når tiltaltes oppvekstvilkår og forhold for øvrig
det gjelder polio. Det er nå 1.950 Rotary- i alvorlige voldssaker. Det var mange
medlemmer i vårt distrikt.
spørsmål og synspunkter etter Oles interesReidar hadde 3 minutter der han filosoferte sante foredrag.
Svein
over politiarbeid før og nå: På 50-tallet var
det ca 8. 000 politifolk i Norge. Hadde tid ROTARYMØTE 12.03.
til litt av hvert. Mer synlig i gatene, gjerne i Møtested: Rotarykjelleren
flott uniform og med en batong på baklom- Møteleder: President Hilde M. Nistov
ma. Kunne til og med gå fotpatrulje alene. Program: Bedriftsbesøk - Tvedestrand
Nå: ca 15000 politifolk, mange flere forbiblioteks nye lokaler i kommunehuset.
brytelser, mye narkotika, for få biler, for
Biblioteksjef Steinar Thorsen var kommet
lite folk, for få stillinger, for lite penger.
ens ærend innover fra sitt bosted på SandMange utlendinger står for forbrytelsene og
øya for å ta i mot og orientere klubbens
kanskje er Norge blitt en honningkrukke for medlemmer på sin hyggelige og vennlige
mange? spør Reidar. Han konkluderer med måte.
at mye var bedre før og at det er forholdsvis De nye lokalene og organiseringen der gir
dårligere med bevilgninger og administre- et meget godt inntrykk. Steinar sa at persoring av politiet nå.
nalet var fornøyde - det hadde blitt slik de
Ole Devold hadde kveldens hovedprogram ønsket og forestilte seg etter å ha brukt eksog fortalte at mye av praksisen hans som
tern bistand ved planleggingen. Åpningstiadvokat nå dreier seg om straffesaker. Han den pr. uke er utvidet fra 5 dager i de gamle
tok utgangspunkt i en drapssak han var forlokalene til 6 i de nye. Antall stillinger der
svarer i og fortalte om arbeidet med denne er 1,45 - inkludert sjefens heldagsstilling (!).
og lignende saker. Det er bl.a. dommerav- Arealet er tre ganger så stort som i de gamhør av vitner forskjellige steder i landet før le lokalene. Utlånet er nær doblet. I de
rettssaken starter. Det er også snakk om
gamle lokalene var det praktisk talt ingen
judisiell observasjon av de tiltalte. Dette er som "snublet innom" - mens biblioteket nå
en rettspsykiatrisk undersøkelse som stort er blitt veldig synlig og mye brukt av blant
sett foretas av to sakkyndige som oppnev- annet barn og ungdom.
nes. Ofte meget erfarne spesialister. Judisi- Biblioteket ble en del av et større mønster
ell observasjon tar sikte på å avklare om
etter at kommunen overtok kommunehuset
siktede har noen av de psykiske lidelser
som eier gjennom et AS etter at rutebilselsom betinger straffefrihet eller om de tiltal- skapet og Posten flyttet ut.
te er strafferettslig tilregnelige. Ofte er
Bibliotekets andel av ombyggingskostnadespørsmålet om de tiltalte var noenlunde kla- ne ble ca. 8-9 millioner kroner av samlet
re og ved sine fulle fem i gjerningsøyeblik- 15-16 millioner.
ket, eller om de ikke var det. Drap karakteROTARYMØTE 05.03.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Hilde M. Nistov
Program: Klubbaften. Ole Devold: aktuelle saker
Frammøte: 68 %

Kommunens årlige leieutgifter overfor ASke politiske kulturer – i juli?
et er ca. 800.000 kroner.
 Tore Planke – tanker om Bakkeskot.
President Hilde takket Steinar for mottakel-  Tor Erik – fotokåseri fra Peru.
sen og orienteringen med å overrekke ham  Victor Normann – fritt valg innen temaklubbens vanlig påskjønnelse.
et økonomi.
Roald
 Per T Berg: Prosjekt Wagneroperaen
PEISAFTEN 19.03.
 Bodil og Erlend Solberg: Behandling av
ADHD-pasienter.
SAMMENDRAG FRA GRUPPENES
 Otto Sonesen: Perspektiver fra oljebranREFERATER
sjen.
1 Hvordan få tak i medlemmer i alderen  Olaf Jørg fra sitt yrke - 2012-2013.
30 – 46 år?
 Einar Gelius – hans visjon for kirken
 Alle klubbens medlemmer må engasjere
(Arne B.?)
seg.
 Lasse Trædal og boken om Harry Jør Tenke gjennom vennekrets, familie,
gensen.
naboer, arbeidsplass, om det er aktuelle  Odd Fagerland - eller annen sommeri rett aldersgruppe og invitere dem med
gjest – fritt tema? (Bjørn/Ole J.)
til møter.
 Rolf Marstrander i juli – Industri og
 Vektlegge å få med flere damer som
miljø. (Mads)
igjen kan anbefale andre.
 Knut Frognes – Media – Historie?
 Forskyve møtetiden? Dagens møtetid er  Kjell Wedø - Intifadaen.
et travelt tidspunkt for barnefamilier.
 Olaf Sverre Berntsen - Oldtidsfunn i
 Gode og tidsaktuelle programmer som
våre trakter. (Sven Inge)
gjør det interessant å være medlem.
 Asbjørn Aanonsen: Fiskeprosjektet i
 Informasjon om hva Rotary står for –
Tvedestrand.
lokalt og på verdensbasis.
 DnB Tvedestrand v/ banksjef Wiggo
 Viktig at vi har medlem i programkoMolund.
miteen i samme aldersgruppe.
 Glenn Lindland, Primagaz/
 Arrangement for barn for å synliggjøre
Næringshagen (mulig medlem?)
Rotary for unge voksne.
 Leif Fage – Kontrast kontorfellesskap
( Mulig medlem ?)
2 Hva bør være med i programmet for  Ellen H – Internasjonal markedsføring.
neste halvår?
 Om å komme fra en annen kultur –
 Det er luftet tanker om et litt ledigere
Mads?
program med tid for samvær, hygge,
 Nils Olav Sunde om Colour Line.
bli bedre kjent, 3-minutter, fortelle om  Jon Fløistad – Utviklingshjelp.
hva vi driver med til daglig.
(Trygve?)
 Sommertur 3. uke i juli – ikke for langt  UIA v/ Stein Bergsmark: “Hvordan har
avsted. ”Nøgne Ø” eller akvariet
det gått?”
 og museet i Risør?
 Kulturkveld i Arendal rådhus m/samvær
 Sommertur eller ”Ut i det blå” til Stabetterpå? (Litt vanskelig å legge inn)
bestad spahotell.
 1. mandag hver mnd.: Klubbaften, Rota Bedriftsbesøk – Pre Tre (Brita Tossevirystoff, Styremøte ved behov
ken). Fjordsenteret , Sagesund.
 Club Assembly, Guvernørbesøk, Syke Gina Lund om hennes yrke - i juli?
hjemmet, Førjulsbesøk i kirken,
 Jonas Gahr Støre – fra hans yrke - uli-  Julebord (på en fredag?)
Reidar K.

