ROTARYMØTE 29.07.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: Visepresident Sven Inge
Marcussen
Gjester: Erik Solfjeld, Prøvemedlem og
5 øvrige gjester
Frammøte: 45 %
Program: Leger uten grenser, i en
flyktningeleir i Sør Sudan v/ Erik Solfjeld
I presidentens fravær, ledet Sven Inge Marcussen møtet. En rekke forfall. Erik Solfjeld
var kveldens foredragsholder. Han er fra
Tvedestrand, er vel 30 år og har bl.a. arbeidet for Leger uten Grenser i Afghanistan og
Sør Sudan. Erik innledet med en orientering om organisasjonen Leger Uten Grenser:
Opprettet i 1971, bla som en reaksjon på at
man mente Røde Kors var for passive i formidling av inntrykk fra de utsatte områdene.
Leger Uten Grenser fikk Nobels Fredspris i
1999. De er vokst fra å være en liten organisasjon til å bli svært stor med avdelinger
og administrasjon i flere land. Hovedkontor
i Genève. Leger Uten Grenser har som formål å Bevitne, Fortelle og gi medisinsk
hjelp til mennesker i nød.
Krigen i Afghanistan har vart i over ti år og
de voldelige konfliktene fortsetter i de nordlige delene av landet. Som følge av kamper i
Kunduz har både sivile og væpnede blitt alvorlig skadet, og aktuelle tall viser at antall
krigsskadede i provinsen er mer enn doblet i
løpet av de siste to årene. Bombeeksplosjoner, granatsplinter og skuddsår forårsaker
skader som krever spesialisert kirurgisk beFødselsdager framover:

Gratuler er
me d
dagen!

Camilla M. Grantham 05.08.75
Karl Ragnar Hafsten 17.08.26
Line Abrahamsen 21.08.72
Birger Solfjeld
22.08.28
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handling. I tillegg er det behov for medisinsk behandling for mange andre lidelser.
Sykehusets behandlingstilbud er gratis og
tilgjengelig for alle som er skadet som følge
av voldshandlinger og ulykker, krigsrelatert
eller ikke. Når en pasient legges inn på sykehuset forutsettes det at pasienten følges av
en ”caretaker”, et familiemedlem eller annen bekjent som kan bo sammen med pasienten i sykehuset og sørge for daglig omsorg. I tillegg har sykehuset selvfølgelig
legespesialister av flere slag og sykepleiere.
Leger Uten Grenser åpnet et traumesenter i
Kunduz nord i Afghanistan. Det nye sykehuset er det eneste av sitt slag i det nordlige
Afghanistan. I tillegg til akuttmottak har sykehuset to operasjonssaler, en intensivavdeling, samt røntgen- og laboratoriefasiliteter.
Det var varmt om sommeren, sier Erik, men
ganske kaldt om vinteren, nesten som i Norge. Og når bygninger er store og uten isolasjon kan man lett tenke seg at de italienske
sykepleierne og andre frøs. Varmepumper
var derfor nødvendig.
Erik presiserte at han ikke er lege, men logistiker. Jeg hadde blant annet ansvar for alt
vedlikehold, av elektronisk utstyr, på dette
prosjektet. Jeg sørget for supplering av medisiner og andre forsyninger, lære opp og
veilede lokalt ansatte og hadde ansvaret for
vaktstyrken, forteller Erik. Han er selv ingen tekniker eller elektriker, men lokale fagkyndige ble knyttet til prosjektet. Dette er
vanlig å gjøre: lokale spesialister er bedre å
bruke enn å skulle hente disse Svein Jordahl
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Kjære Rotaryvenner!
Jeg vil få ønske klubbmedlemmer og alle rotaryvenner velkommen til et
nytt rotaryår. Vil takke
Mads for hans innsats for
klubben sist år og håper at
jeg kan føre dette videre
slik at vi har et spennende og interessant år
foran oss.
Starten har vært bra med gode program i juli
måned, selv om fremmøteprosenten - tradisjonen tro - har vært noe lav denne sommermåneden. Ferietid og et strålende vær er nok
mye av forklaringen på det. Jeg håper
at dette vil bedre seg fra og med august og
snart være tilbake på "normale høyder". Vi
har også hatt godt besøk av sommergjester.
Årets sommertur ble en stor opplevelse,
med meget god oppslutning både fra klubbens egne medlemmer og sommergjester.
Besøket hos Knut Mørland på Torungen Fyr, i et strålende vær, ble en sommertur utenom det vanlige. Vi fikk da også
meget gode tilbakemeldinger fra våre gjester, og det er vel ingen tvil om at dette er et
arrangement som må videreføres.

driftsbesøket på SSA om prosjektet
"Utviklingsplan 2030".
Vår verdenspresident har i år valgt tema:
Engage Rotary - Change Lives".
Jeg håper vi kan gjennom vårt arbeid i klubben kan bidra til å støtte opp om årets tema.
Dette kan bl.a gjøres ved hver enkelt av oss
hjelper med å få til gode opplevelser i klubben gjennom interessante foredrag. Videre
ved å involvere oss i prosjekter, både lokalt
og internasjonalt. Vi har vårt skoleprosjekt
i Kenya som vi ønsker å videreføre, dessuten lokale prosjekter som passer godt til
årets tema. Mitt håp er at vi også kan finne
et prosjekt som omfatter barn/ ungdom. Dette tema vil bli diskutert på komiteplan.
Vi er idag 34 medlemmer og har en kvinnenandel på ca 30%. Det er meget bra. Jeg har
som mål å få få netto 2 nye medlemmer dette året, noe jeg håper og tror er et realistisk
mål. Jeg ønsker også at klubben skal fortsette med ungdomsutvekslingen, men utfordringen for klubben er å finne en god kandidat å sende ut og ikke minst gjøreklart for
mottak av student året etter.

Og så en stor takk til Ragnar Lofstad, som i
forbindelse med sin 70 årsdag ikke ønsket
Programkomiteen har gjort en meget god
gaver, men en pengegave til rotaryklubbens
jobb og vi har jo programmet ferdig frem til
arbeid. Dette førte til en gave på over kr
nyttår. Tusen takk til Reidar & co. Vi har
6.000,- til klubbens skoleprosjekt i Kenya.
mange spennende mandager foran oss, kan
Strålende - fantastisk. Takk Ragnar !!
bl.a. nevne guvernørbesøket 16.9, Intercity
Oddvar
Så håper og tror jeg at vi skal bli en engamøte med Risør og Kragerø 7.10 og beI dette nummeret kan du lese om:

Programmer framover:

01.07.: ”Terje Vigen” v/Odd Fagerland
08.07.: Årets kystkulturuke v/Siw Johannesen.
15.07.:Sommertur - Eget program.
22.07.: Eventyreren Nils Eldrup v/ Adolf Aadnesen.
29.07.: For ”Leger uten grenser”i en

05.08.: 3-min og kameratskapsaften m. ost og vin
12.08.: Byløft v/Anette Pedersen.
19.08.: Livet på den okkuperte vestbredden
v/Øystein Nedrebø.
26.08.: Et historisk tilbakeblikk. Najaden og

ROTARYMØTE 01.07.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Oddvar Pedersen
Frammøte: 61%
Program: ”Terje Vigen” v/Odd Fagerland
Gjester: Geir Nylen, Finn Bjerring, Odd Fagerland, Marie Kjelstrup,
Presidenten åpnet møtet og ønsket velkommen. Første møte for ny president. Det ble
minnet om sommerturen 15. juli.

ge gjester
Frammøte: 30 %
Program: Årets Kystkulturuke v/Siw Johannessen
Presidenten åpnet
møtet og ønsket velkommen. Refererte
brev fra Guvernøren. Brevet er sendt
til samtlige medlemmer. Minte om sommerturen til Store
Torungen, neste
mandag, den 15.
juli.
Siw Johannessen
var kveldens foreFoto: Svein Jordahl
dragsholder. Hun
har engasjert seg i mange aktiviteter i Tvedestrand, spesielt for unge. Har bakgrunn fra teater og drama. Ble i fjor spurt om å være leder
for årets Kystkulturuke, noe hun etter kort betenkningstid sa ja til.
Det er bare frivillige som er med i styret for
Kystkulturuka, som arrangeres 16. – 21. juli.
Uka er en femdagers feiring av kystkultur og
avvikles for 24. gang i år. Den ble dratt i gang
av ildsjeler som ville gi ferierende og fastboende et variert kulturtilbud i løpet av få sommerdager. Planlegging av årets kystkulturuke
begynte så snart den forrige uka var slutt. I
september begynte man å søke om penger, i
oktober begynte idé-dugnaden og så har det
gått slag i slag. Det meste av fritiden og helger har gått med til planlegging. Det har vært
mye arbeid for å alt lagt til rette. Tidligere var
hvert enkelt medlem i styret for uka økonomisk ansvarlig, men nå er det nettopp blitt en
forening og da er ansvaret annerledes. Siw
delte ut programmet og gikk gjennom aktivitetene den enkelte dag.

Odd Fagerland var kveldens foredragsholder,
med foredraget ”Terje Vigen”. Han kåserte
om diktet og bakgrunnen for det.
Diktet er et episk – fortellende - dikt. Det
henter sin historie fra Napoleonskrigene som
raste i Europa og Odd Fagerland trakk ned et
interessant historisk bakteppe for diktet: Napoleon Bonaparte (1769 – 1821) tok makten i
Frankrike i 1799 og ble keiser i 1804. Frankrike og England var erkefiender. England var
ansett som herskere på havet. Napoleon ville
stoppe import og eksport til og fra England og
proklamerte handelsblokade. Danmark-Norge,
som hadde en stor flåte, forsøkte å holde seg
nøytrale, men etter det engelske flåteranet i
København, tok Danmark/Norge parti på
fransk side. England svarte med blokade av
danske-norske havner. Korn og andre avlinger
slo feil fra 1806 og i årene fremover, og det
ble hungersnød i Norge. Hvorfor skrev Ibsen
dette diktet? spurte Fagerland. Ibsen var interessert i historien, hadde hørt om - og av folk
som hadde opplevd hungersnøden på begynnelsen av 1800-tallet. I tillegg var tema som
hevn og tilgivelse, samt personlig utvikling
gjennom lidelse interessant for Ibsen. Personer
som Ibsen hadde møtt i Grimstad-distriktet
stod antagelig som modeller for Ibsen da han
skrev. Til slutt leste Odd FagerSvein Jordahl
land diktet. Presidenten takket
Fagerland for et meget interessant kåseri og
Det er et imponerende program med aktivitekommenterte at det sjeldent er så stille i klubben som da han leste ”Terje Vigen”.
ter i Museumshaven, på Sandøya, Furøya og i
ROTARYMØTE 08.07.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Oddvar Pedersen
Gjester: Prøvemedlem Geir Nylen og 8 øvri-

Tvedestrand. Aktivitetene er utstillinger, konserter, konkurranser, munkefesti-

Svein Jordahl

SOMMERTUREN, 15. juli
Det ble en meget vellykket sommertur til
Store Torungen fyr mandag 15. juli, med
hele hele 41 deltagere med.
Været klaffet perfekt selv om det var litt mye
vind på turen ut til fyret, men utover kvelden
løyet vinden og det ble en uforglemmelig
aften der ute i havgapet.
Vi ble tatt imot av «Mr. Torungen Fyr» himself, Knut Mørland. Han hadde rigget til i
båtbua, riktig maritimt og hyggelig, utendørs
hadde vi nok i starten fått problemer med å
holde på både vinglass og fiskesuppe, en fiskesuppe som for øvrig smakte fortreffelig.
Knut fortalte mange historier fra mye av det
han hadde opplevd de 9 årene han har bodd
der ute, det være seg avsløring av smugling
eller redningsaksjoner ifm båter som hadde
fått motorstopp eller andre problemer. Han
kom også med en gode forslag til matoppskrifter der selvsagt fisk (makrell) var
den viktigste råvaren.
Det ble også omvisning på øya, til husene
som Turistforeningen leier ut og ikke minst
en tur til topps i fyret. Det var langt opp, 121
trappetrinn, for enkelte av oss ble nok pulsen
noe høy. Utsikten var bare utrolig og et strålende vær gjorde det hele nesten magisk.
Knut fortalte litt om fyrets historie, og neste
år skulle det feires 100 års jubileum, da håpet han at de også skulle få i gang tåkeluren
igjen. Den ble stoppet en gang på 80-tallet.
Kvelden ble avsluttet med en kopp kaffe før
vi ble fraktet tilbake til Arendal og med buss
videre til Tvedestrand, der vi ankom litt over
kl 22.00.
Det var storfornøyde gjester vi tok farvel
med på Rutebilstasjonen denne kvelden. Og
som en sa ; Dette har vært en

Gjester: Finn Bjerring, Nils Fredrik
Eldrup, Adolf Aadnesen
Frammøte: 36,3 %
Program: ”Eventyreren Niels Eldrup”
v/Adolf Aadnesen
Presidenten åpnet møtet og ønsket velkommen. Særlig velkommen til ”kapellmester”
Karl Ragnar som er tilbake etter et sykefravær. Presidenten mintes hendingene 22. juli
2011. Positiv tilbakemelding fra sommerturen til Store Torungen forrige mandag.
Kvelden foredragsholder var Adolf Aadnesen som fortalt om eventyreren Niels
Eldrup og om arbeidet med å finne stoff til
boken som nettopp er kommet ut. Niels
Eldrups foreldre kom fra Danmark til Tvedestrand i 1785, der sønnen Niels ble født i
1793. Han vokste opp i gode tider i Tvedestrand.

Niels startet sin sjømannskarriere som styrmann på en kaperskute, delvis eiet av Jacob
Aall. Seilte som styrmann som 16-åring,
skipper som 19-åring og ble medeier med
2/3 part i briggen Sophia og rundet som
første norske seilskuteskipper Kapp Horn.
Han giftet seg med svenskfødte Helena i
1821. Hun fulgte med ham på lange ferder
ombord på briggen Sophia. Datteren
Mathilda ble født i 1822 ombord på dette
fartøyet utenfor Kap Horn og ble døpt i
Valparaiso, Chile. Familien bodde i Lima i
Peru 1822 – 1827 der sønnen Jonas ble født
i 1824. Under frigjøringskrigen fra Spania,
bodde Helena og barnene i et kloster i
Lima, mens Niels med sin båt drev handel
langs Sydamerika-kysten. Sønnen Jonas ble
kledt i jenteklær, da det bare var kvinner og
Oddvar P.
jenter som hadde adgang til klosteret.
Mer om sommerturen i neste nummer.
sommer- I 1824 ble Niels’ skip kapret med last og
tur utenom det vanlige, kjempeflott. Vi loka- mannskap utenfor Chiles kyst av et spansk
le er hjertens enige. Og så håper vi alle også fartøy. Mannskapet ble etter en tid sluppet
blir med neste år…
fri, etter hvert også Niels. Til tross for iherdige forsøk å få Briggen Sophia tilbake, eller å få erstatning, lykkes ikke dette.
ROTARYMØTE 22.07.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Oddvar Pedersen
Svein Jordahl

