ROTARYMØTE 24.06
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Mads Oppegaard
Gjester: Prøvemedlem Tone-Lin Hansen.
Program: Presidentskifte.
Presidenten, Mads ønsket velkommen.
Spesiell hilsen gikk til vårt nye prøvemedlem
Tone-Lin Hansen.
Kveldens sang var « Mot i brystet».
En spesiell hilsen gikk også til vår kapellmester, Karl Ragnar, for alle de gangene han trakterer orgelet for oss på møtene. En stor glede
for oss alle.
Vi gikk deretter over til presidentskiftet.
Mads oppsummerte sitt Rotaryår og refererte
hovedaktivitetene vi har hatt i året som nå ebber ut:
Det har vært et fornøyelig år med mange gleder, men også en del arbeid som ligger på presidenten. Vi var 27 medlemmer til jul. Nå er
vi oppe i 34 personer. Dette til stor glede for
oss alle.
Ekstra krevende har det vært med GSE teamet
vi hadde i mai. Dette kostet en del, men vi
fikk god støtte fra Sparebanken Sør. For
framtiden bør vi legge av midler for slike begivenheter.
Økonomien er anstrengt, men den er i bedring.
En spesiell honnør gav Mads til programkomiteen for godt arbeide.
I alt mente Mads at det har vært et godt år.
Deretter tente Mads et lys for den innkomne
presidenten som er Oddvar. Mads overrakte
han Rotarykjedet med ønsker om et godt år.
Fødselsdager framover:

Oddvar fikk deretter ordet:
Først så takket Oddvar Mads for en god innsats med ledelsen av klubben i året som vi har
lagt bak oss.
Oddvar føler at han overtar en trivelig klubb
med mange positive medlemmer.
Vi har flere store prosjekter som tilstelningen
for de eldre på Strannasenteret, honnørfesten
på rådhuset og vårt prosjekt for skolebarna i
Nairobi. Dette skal vi fortsette med.
Oddvar ønsker at vi også skal få i gang et eget
prosjekt lokalt for barn og unge. Dette vil han
komme tilbake til.
Ellers vil han satse på flere hyggekvelder med
litt å spise. Han vil engasjere seg i klubbens
arbeid og synliggjøre klubben lokalt.
Oddvar nevnte videre at årets verdenspresident er Ron Burton fra USA. Vår lokale guvernør, Elisabeth Stray, kommer til oss 16.
september.
Videre er det planlagt et Intercitymøte med
Risør og Kragerø til høsten.
Oddvar poengterte videre det gode programmet som er satt opp for det kommende halvåret. Og at han er fornøyd med at Reidar fortsatt sitter ved roret i denne viktige komiteen.
Han minnet oss om at det er satt opp peismøte
allerede den 23 september.
Som en avslutning nevnte Oddvar årets sommertur som i år skal gå til Torungen fyr. Denne turen skal arrangeres 3. mandagen i juli,
den 15/7.
Det ble nevnt at det vil være Ole Jacob og
Oddvar som tar påmeldingene. Egen liste vil
bli lagt ut i klubben.
Ole Jacob Thorsen
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registrere at våre unge kvinnelige medlemmer allerede er med på å sette sitt
Kjære.Rotaryvenner!
preg på klubbmøtene. Og vi har flere
Rotaryhjulet har gått en som ønsker å bli medlem i klubben i
ny runde og det er på tide året som kommer.
for meg å takke som pre- Besøket fra GSE-teamet må også nevsident i 2012 - 2013.
nes som et stor begivenhet og et løft
Året har gått utrolig fort for klubben. Det ble gjennomført med
og jeg takker alle mine
glans takket være stor velvilje fra klubrotaryvenner for å ha bi- bens medlemmer.
dratt til å gjøre mitt år til en god opple- Spesielt motiverende for presidenten er
velse.
det at fremmøtet er så bra i vår klubb.
Alle våre faste arrangementer har gått
på skinner og programkomiteen laget
varierte og interessante program.
Program -og kjellerkomiteens arbeid er
selve navet i klubbens drivverk og har
bidratt til at presidentens arbeid blir
mer til glede enn bekymring.
Kjellerpostens redaktør har gjennom
hele året gjort et utrettelig arbeid for å
lage en god og variert "avis" som på en
utmerket måte dokumenterer klubbens
virksomhet.
Oddvar har sørget for at klubben har
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fått god oppmerksomhet både i Tvedestrandsposten og i Rotary Norden.
Jeg har kjent hvordan gleden har steget
Jeg må også fremheve medlemskomiteetter hvert som stolene fylles opp og kaen som ved iherdig innsats fra sin leder,
pellmesteren starter kveldens sang.
Arne, bidro til å verve mange nye, unge
Jeg vil også ønske Oddvar lykke til med
medlemmer. Det er morsomt å kunne
sitt rotaryår, andre gangen for hamMads

PRESIDENTEN HAR ORDET

I dette nummeret kan du lese om:
03.06. Klubbaften. Innkommende
president Oddvar Pedersen.
10.06. Nye E18 v/ Harald Tobiassen.
17.06. Ut i det blå.

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

ROTARYMØTE 03.06.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Mads Oppegaard
Frammøte: 50%
Program: Reiseskildringer fra Asia og
opplevelser i Monaco ved Ellen Hertzberg.
Før foredraget informerte Svein om planene for årets tur «Ut i det blå». Turen
vil bli arrangert den 17. juni. Hvor turen
skal gå vil være en stor overraskelse,
men alle må melde seg på for dette vil
bli en stor opplevelse!
Mads hadde vært utsatt for en liten
ulykke. Presidenten gikk med armen i
bind og hadde problemer med å gå.
Dette var årsaket av privat hugging av
ved.
Det ble referert at klubben vår har fått
tildelt Kr. 15.000,- fra Sparebanken Sør
i forbindelse med vår søknad om støtte
til årets GSE team. En flott tilbakemelding!
Det ble videre bestemt at vi skal endre
møtetiden fra dagens Kl. 18.45 til 19.30
fra og med september i år. Dette må
alle merke seg!
Ellen starter deretter med sitt foredrag.
Første del var fra hennes opplevelser i
Thailand:
Ellen underviser på Univercity of Bangkok. Hun er for øvrig ansatt av Høyskolen i Hedmark, men jobber store deler av året i Bangkok.
Ellen fortalte levende om alle sine reiseopplevelser i regionen, både reiser rundt
i Thailand og også fra hennes reiser i
Vietnam.
I Bangkok er det mye vann over alt og
mye transport går på vannveiene. Ute
på landsbygda benyttes det i stor grad

transport med vannbøfler. For øvrig er
det i området stor anledning til fotturer.
Thailand har mange flotte bygninger
med fin arkitektur.
I hennes skildring fra Vietnam fortalte
Ellen at hun hadde reist langs kysten
med jernbane og buss.
Ellen har også jobbet på universitetet i
Saigon. Dette universitetet er bygd av
Russiske midler.
Som en kuriositet nevnte Ellen at Thailand har kjøpt 30 tonn Larvikitt til
kongens sommerpalass. Dette er en
steintype som er anerkjent verden rundt.
Som en avslutning fortalte Ellen om sin
tid på universitetet i Monaco. Hun fortalte levende om den lille staten og om
hvor lukket dette samfunnet faktisk er.
Hun måtte forlate sentrum av byen tidlig om kvelden og komme tilbake neste
morgen. Her bodde Ellen i to år. Universitetet er et aktivt undervisningssted
og gjør det veldig bra.
Monaco har mye industri med et aktivt
sentrum.
Ole Jacob Thorsen
Et meget interessant og
levende foredrag.
Neste møte er det nye E 18 med Harald
Tobiassen.
ROTARYMØTE 10.06.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Mads Oppegaard
Gjester:
Frammøte: 63%
Program: Nye E 18, Tvedestrand Arendal..
Det ble minnet om at Presidenten faktisk hadde gebursdag denne kvelden.
Kveldens gjester var prøvemedlem Geir

Harald Tobiassen hadde hele veitraseen
lagt inn på data som 3-D modell. En
meget presentabel framvisning.
Traseen for den nye veien er nå valgt.
Valget er den sydlige traseen. Nå
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ROTARYMØTE 17.06.

Kveldens program var den tradisjonelle
sommerturen «Ut i det blå»
I år gikk turen til Furøya. Alle møtte på
brygga kl. 18,00 for å bli med på en flott
tur med «Rival» ut fjorden. Det var en
flott tur med solskinn og fint vær. Forfriskninger ble det også servert.
Vel i land fortalte Mads litt om historikken til Furøya og om det nye systemet i år
med servering på øya i hele sommer med
Vertshuset i Tvedestrands som driver.
Videre orienterte han om de nye planene
hvor kommunen og fylket nå er gått inn
som eiere.

planlegges alle detaljene på den nye
traseen. 4-felt veien starter fra Rømyr og
vil gå fram til Stølen, rett før
Harebakken. Vedtatt lengde på veien er
21 km. Veien er kostnadsberegnet til
4,.4 milliarder.
Det er nå svært dårlig
tid til å komme med
innvendinger mot planene.
I praksis så er nesten alt vedtatt.
Veien er planlagt for en
hastighet på 100 km/t.
Krysset for
Tvedestrandsområdet skal ligge
ved Grendstøl. Det vil bli store
næringsarealer i forbindelse
med det nye krysset. Det vil bli
ca. 250 mål ferdig areal for
industri ved Grenstøl.
Vegvesenet venter nå på en
avklaring.
Det er planlagt 30%
bompengefinansiering som er en
lav andel.
Et meget
Ole Jacob Thorsen
interessant
Deretter spaserte vi på den idylliske
turstien opp til den store eika.
Her gikk diskusjonen om hvor gammelt
treet egentlig er. Vi kom ikke til enighet,
men dette kan sikkert avklares senere.
Vel tilbake til hovedhuset ble det ble servert nydelig kake og kaffe. Mia Åbonde,
en av driverne av restauranten på Furøya
fortalte oss litt om deres planer for serveringen her i sommer.
Etter at kaken var servert hadde vi en
hyggestund med allsang. Det var for øvrig Trygve Bernhardsen som «dro» sangene. Resten av oss koste oss og var litt
mere forsiktige med sangstemmene.
Tiden gikk veldig fort og ved halv 9 tiden
kom «Rival» tilbake og hentet oss for
transporten tilbake til
Ole Jacob Thorsen
brygga i Tvedestrand.

