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Ingen tvil om at GSE-teamets besøk hos oss var TUSEN TAKK FOR Å HA DELT DERES KULTUR
vellykket. Her er en hilsen som Svein J. fikk:
OG SKAPT MINNER SOM ALDRI BLIR
Hello til alle sammen, jeg har tilbrakt en fan‐
tastisk uke i Tvedestrand, Rotary var utrolig
varme og generøse, medlemmene var hyg‐
gelige og det var god stemning hele ti‐
den. Jeg vil spesielt si tusen takk til alle
vertsfamiliene som huset oss på en måte
EKSTRAORDINÆR.

GLEMT.
DE ER SKREVET INN I VÅRE HJERTER.
André Pomerleau
ADG zone 5
Team Leader 2013, Norway
Trésorier échange jeunessse

FRAMMØTE DENNE MÅNED: 73,5 %
100
%: Arne, Cecilie, Hilde, Mads,
Mads Oppegaard 05.06.21
Oddvar, Reidar og Trygve B.
Christian Mathisen 14.06.67
Møtt i andre klubber: Ingen meldte.

Fødselsdager framover:

Gratulerer
me d
dagen!
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I løpet av dette vellykkede arrangementet, er det sikkert masse hyggelige minner og blitt tatt fine bilder. Jeg samler gjerne disse i en ekstrautgave av Kjellerposten.

Med et slik flott team og et vel gjennomført, flott opplegg, er det ikke rart at presidenten vår smiler.
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PRESIDENTEN
HAR ORDET

Kjære Rotaryvenner!
Nå har klubben lagt bak
seg den langt største delen av vårhalvåret.
Det har vært en travel
tid for mange i klubben.
Selv har jeg vært på reiser både i utlandet
og her hjemme, men klubben har fungert
godt likevel. Rotaryhjulet går. Siste store
arrangement var jo GSE-teamet hos oss.
Da Olaf Jørg, Ole Jacob, Tanja og Hilde
påtok seg vertskapsrollen falt en stein fra
mitt bryst. Klubben er de stor takk skyldig, for det er en krevende øvelse å ha
fremmende som snakker et annet språk
boende i nesten en uke. Det var jo ressurssterke mennesker som var tilpassningsdyktige, og det er å håpe at også
vertskapene hadde glede av besøket.
Programmet ble gjennomført etter planen
med start hos varaordfører Carl Bertelsen
som tok i mot på mandag og spanderte
lunsj på oss etterpå. Møtet i Sparebanken
Sør med informasjon om norsk og euro-

peisk økonomi fikk stor oppmerksomhet.
Likevel var nok dagen på sjøen til Lyngør et høydepunkt. Etter en åpning med
litt regn var det sol og stille resten av dagen. Rundtur på Sida og blåskjellsuppe
på Pers brygge blir nok et av de gode
minnene fra oppholdet i Tvedestrand.
Nevnes må også besøket på Teamtec
hvor det var lagt opp til en støpning mens
vi var på der. Det var spektakulært og ledet fint opp til Nes Verk med lunsj på
Golfen og deretter omvisning på museet
som de synte var svært interessant.
Om kvelden hadde Annbjørg og Svein
stelt i stand til fest for teamet, verter og
rotaryanere med ledsagere. Vi fikk deilig
elggryte med all slags godt drikke til. Enkelte svingte seg i dansen til god gammel
dansemusikk. En flott aften!
17.mai gikk jeg glipp av, men har forstått
at også den feiringen ble en suksess.
Takk til alle som
bidro til å gjennomføre besøket.
Vel blåst!
Mads

I dette nummeret kan du lese om:

Programmer framover:

06.05.: Bøker fra Bokbyen forlag
m.m. v/ Solveig Røvik.
13.05.: GSE – Team.
20.05.: Pinsedag.
27.05.: Nytt fra mitt yrke v/Ole Devold.

03.06. Klubbaften. Innkommende
president Oddvar Pedersen.
10.06. Nye E18 v/ Harald Tobiassen.
17.06. Ut i det blå.
24.06. Presidentskifte.

ROTARYMØTE 06.05.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Mads Oppegaard
Frammøte: 59%
Program: Bøker fra Bokbyen forlag v/Solveig
Røvik
Gjester: Trond Roald og Solveig Røvik
President Mads Oppegaard ønsket velkommen,
og spesielt til våre gjester.
Presidenten orienterte også om programmet
rundt GSE-team besøket vårt fra søndag 12.mai
til 17.mai.Det er et spennende program, og komiteen har laget et utrolig spennende program
for våre gjester. Dette kan de bare glede seg til.
Vi gleder oss til de kommer neste uke. Vi skal ha
hyggekveld i rotarykjelleren sammen med dem
til mandag.
Arne Bjørnstad hadde vært på besøk i Arendal
rotaryklubb, og de hadde vært på bedriftsbesøk i
Eurekabygget den dagen.
Bøker fra Bokbyen forlag v/Solveig Røvik.
Solveig Røvik innledet foredraget sitt med sitatet
“ I en bokby er det alltid godt lesevær”.
Solveig Røvik har livslang erfaring i bokbransjen. Hun er daglig leder i Bokbyen ved
Skagerak i Tvedestrand, og forlagssjef for Bokbyen Forlag.
Bruktbokhandel og Antikvariat startet i 1996, og
Bokbyen i Tvedestrand ble stiftet 28.juni 2003.
Ringvirkningen rundt en bokby har vist seg å
være store. Det begynte i Wigtown i Scotland.
Det er 2 bokbyer i Norge, Fjærland og Tvedestrand. I år er Bokbyen ved Skagerak i Tvedestrand 10 år.
Utgangspunktet for 10 år siden var å få liv i de
tomme lokalene i nedre bydel. Ta vare på de
gamle husene, fylle de med liv, skape arbeidsplasser, og spre leseglede og leselyst til den oppvoksende slekt. Kulturvern, næringsutvikling og
leseglede.
I 2012 hadde Bokbyen i Tvedestrand 67 arrangementer, og 2950 besøkende. Det var litt høyere
året før, men da hadde de en del utstillinger etc.
10års jubileet startet med “Bokstavelig talt” første helgen i mai. Det var mange kjente forfattere,
og utrolig mange besøkende. Det slo alle rekorder da “Fantorangen” besøkte Bokbyen/
Bokhotellet.
Siste helgen i juni er det jubileumshelg, med
masse arrangementer. Søndag 30.juni er det bok-

båttur. Barnas bokbysommer- 7 onsdager i sommer.
Bokbyen samarbeider regionalt og nasjonalt.
(forfatterforeninger, forlag etc)
Bokbyen i Tvedestrand består av 7 bokutsalg:
Bokbanken, Skagerak Antikvariat, Locus Bokhus, Bjørndahl bokmølle, Ex Libris Antikvariat,
Familia Antikvariat, Barneantikvariat(i bokbanken).

Abdul Echraf bor i Quebec. Han er ingen typisk canadier, sier han selv. Kona hans er fra
Senegal, og de møttes i Quebec. De/han har 3
barn, på henholdsvis 9 år, 3 år og 2 mnd.
Han jobber som “demograf” – jobber med befolkningstall etc., barns sikkerhet, mat og drikkeforsyninger osv. Jobber med å forbedre dette.
Han har jobbet i Somalia for FN for å forbedre
dette.

Vi takker Solveig Røvik for et spennende foredrag, og ønsker Bokbyen lykke til videre.

Jessica Porter kommer fra staten Maine i Belfast i Canada.
De har ikke så mye fjorder i Maine, men har
mange høye fjell. De kan jakte og fiske, og driver turisme.
Jessica jobber som lærer. Hun er også fotograflærer. Hun liker uteaktiviteter på fritiden. Hun
viste oss masse flotte bilder.
Anne Trenholm kommer også fra Maine.
Hun er bonde og matutvikler. Hun har masse
kuer, som hun har ute både sommer og vinter.
Melken fra kuene bruker hun til selvlaget
youghurt, melk og ost. Hun selger varene sine
lokalt.
Anne viste oss også masse fine bilder fra gården
sin.
Resten av kvelden hygget vi oss med ost og vin,
og praten gikk livlig.

Ellen NB.

ROTARYMØTE 13.05.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Mads Oppegaard
Frammøte: %
Program: GSE-team og hyggekveld.
Gjester: GSE Team –Andre Pomerleau, Anne
Trenholm, Jessica Porter, Tommy Belanger og
Abdul Echraf.

President Mads Oppegaard ønsker våre gjester
fra GSE team og oss velkommen til møtet.
Deretter sang vi naturligvis “Norge i rødt, hvitt
og blått”.
GSE-team presentasjon ledet av Andre Pomerleau.
Andre Pomerleau takker for utvekslingen og
mottakelsen. Det er siste uke til GSE-teamet før
de reiser hjem. De har hatt litt dårlig vær, men i
morgen (tirsdag) skal de på båttur, og det gleder
de seg veldig til.
Andre Pomerleau kommer fra Maine- Quebec.
District 7790. Det er et stort distrikt, det tar omtrent 13timer med bil i hele distriktet.
Andre driver cateringfirma, spesielt inspirert av
asiatisk mat. Han er mye i Asia og lærer om mat,
som han lager/leverer. Han har også et hus i
Kambodia. Han er veldig opptatt av
“Polioprosjektet”.
Tommy Belanger er fra Quebec city (ca 1 mill
innb.). Det er den eldste byen i Nord-Amerika.
Klima og temperatur er omtrent som hos oss.
Tommy har kone og et barn på 2 år og venter ett
til. Han jobber som freelanse-artist(Klovn). Han
er såkalt terapiklovn for barn på sykehus. Han
jobber også med dukketeater, både innendørs og
utendørs (i stor målestokk iflg bildene han viste
oss).
Han danser og opptrer for skoler og barnehager
også. Han elsker hagearbeid, og alt av utendørsaktiviteter.

Presidenten minnet om “Ut i de blå tur” 17.juni.
Dette er foreløpig “hemmelig” hvor det skal
være, men Svein Jordahl i komiteen minnet oss
på at vi måtte har gode sko, jakke/genser etc. Vi
skal være litt ute og litt inne. Avreise kl. 18.30,
og vi får nærmere beskjed senere.
Tvedestrand rotaryklubb har hatt flere innslag i
Rotary Norden, og dette takker vi Oddvar Pedersen for. Kjempebra.

Fra mitt yrke v/Adv Ole J. Devold.
Ole Devold valgte å kalle dagens foredrag for
“fra en advokats hverdag”. Dagens arbeidsdag
har hatt 2 typer saker.
Det var egentlig planlagt straffesak i Tingretten i
dag, men det ble avlyst på fredagen. Dagen i dag
begynte med at han fikk telefon fra tingretten
om at de hadde varetektsfengslet “fyren” som
skulle vært i tingretten. Denne fyren bor i bofelleskap. Han har vært innlagt på psykiatrisk, ble
utskrevet fra psykiatrisk, går “bananas” i dette
bofelleskapet. Begår straffbare handlinger, og
blir fengslet på nytt. Han slipper ut etter et par
dager, lager nytt bråk på bofelleskapet. Havner
på psykiatrisk avdeling i Skien, og blir overført
til Arendal .Han blir utskrevet, ender opp i varetekt. Psykisk syke passer ikke i fengsel, men
Vi ønsker GSE-temaet en fin uke her hos oss, og passer heller ikke i psykiatrisk avdeling.
De er ofte påvirket og veldig utagerende oppførhåper de får fint vær denne uken.
Ellen NB. sel. Psykiatri og kriminalitet. Vanskelig å behandle, vanskelig å hjelpe.
Hva slags virkemidler har man overfor slike per20.05. Ikke Rotarymøte - 2. pinsedag.
soner?
ROTARYMØTE 27.05.
Møteplass: Rotarykjelleren
En annen typisk sak han hadde i dag – familieMøteleder: President Mads Oppegaard
sak.
Frammøte:70,5 %
Skilsmissesaker. Mor og fra har gått fra hverProgram: Fra mitt yrke v/adv. Ole J. Devold
andre, opprivende brudd hva angår barn og forPresident Mads Oppegaard ønsket oss velkom- mue. Barn bor hos mor, far følger godt med på
men til møte. Han takket samtidig vertene som barnas situasjon og mors opptreden. Barn snakhadde hatt GSE-teamet hos seg, og alle de andre ker på skolen, lærer melder fra. Far får greie på
dette, og far går til retten for å få stoppet mor i å
i komiteen og andre som var med på arrangereise til syden på ferie. Ber om rettens kjennelse
mentene som var i uken GSE teamet var her.
Det er mye arbeid bak slik et flott arrangement. om utreiseforbud.
Sparebanken Sør sponset med kr. 15.000,- til
dette arrangementet. Det var et fullspekket flott Det han trodde skulle bli en rolig dag i dag, ble
det altså ikke. Det er spennende å være advokat,
program hele uken, med avslutning på 17.mai.
man vet aldri hva som skjer i neste time/dag.
Svein Jordahl hadde fått mail fra lederen av
GSE-teamgjestene. De var kommet vel hjem, og
Vi takker Ole for at han delte “hverdagen” sin
takket for oppholdet, og de var veldig fornøyd
med oss.
med arrangement og opphold.
Ellen NB.

