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PRESIDENTEN HAR ORDET
Kjære Rotaryvenner!
Mange takk for
innsatsen ved
klubbens prosjekt
”fest på Strannasenteret”. Det ble
en meget vellykket kveld. Tror
markedsføringen” må ha vært
ekstra god denne
gang, for aldri
har der vært så
mange tilstede.
Det er ingen tvil
om at tiltaket blir
meget godt mottatt av beboerne, ikke minst
satte de også stor pris på underholdningen
fra Tvedestrand Barnegospel.
Programkomiteen har også hatt sitt første
møte i forbindelse med planleggingen av
første halvår 2014. Masse spennende å ta
fatt på, innspillene var mange etter Peiskvelden, og jeg er sikker på at innen midten
av desember vil Reidar og hans komite presentere et innholdsrikt program for klubbens medlemmer.

Grat ulerer
med
dagen!

Fødselsdager framover:
01.11.36.:Trygve Eriksen
11.11.35.:Trygve Bernhardsen
16.11.61.:Torill Skår
16.11.68.:Sven I. Marcussen

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: www.tvedestrand.rotary.no
President 2013- 2014: Oddvar Pedersen
Øksenåslia 3, 4900 Tvedestrand.
Telefon: 37161141 Mobil: 41517291

klubben drives.
Vi får også besøk av Tomas Aasbø som vil
fortelle om bedriften han og hans far driver;
Safe Control AS, et spennende lite foretak
som det blir interessant å stifte nærmere bekjentskap med.
Den 18 november blir det besøk på SSA ifm.
Per Torgersen’s foredrag om ” Utviklingsplan 2030”, en plan som legger rammene
for hvordan ditt og mitt og hele Agders spesialhelsetilbud skal være de neste tiårene.
Dette blir meget spennende og berører oss
alle. Møtet skal være i det store auditoriet
der det er plass til nesten 100 personer. Vi
har invitert medlemmer i klubbene Arendal,
Nedenes og Risør, så forhåpentligvis vil der
også komme noen derfra.
Vi i Tvedestrand kan selvsagt ta med ledsagere til dette møtet, eller også venner og
bekjente som måtte ha interesse av temaet.
Det hadde vært artig om vi kunne blitt så
mange som mulig, plass vil der helt sikkert
bli. Så la oss gjøre en innsats for å få med
så mange som mulig denne mandagen!!
Mandag 25.11 er det møtefri, derimot inviterer klubben til Julebord i Kjelleren fredag
29.11, da med ektefeller, ledsagere . Håper
virkelig at mange har anledning til å møte
denne kvelden, det hadde vært flott å få fylt
Kjelleren til randen – og vi som har vært på
julebordene tidligere vet at maten er topp
og stemningen alltid god.
Håper vi sees!!
Oddvar

Frammøte denne måned: 59 %
100 %: Arne, Brita, Egil, Leif, Oddvar,
Ole J. D., Tanja.
Møtt i andre klubber:
Leif F; Sandvika RK 09.10.13

November står for døren og der har vi noen
spennende mandager foran oss. Nominasjonen kommer først, vi hadde gjerne sett at
en av de ”yngre” hadde blitt med i styret og
dermed fått enda mer innblikk i hvordan

Sekretær: Tanja Høiseth,
Furulyveien 4, 4900 Tvedestrand
Mobil: 99539953 epost: tanjh@online.noe
IT– ansvarlig: Helge Nilsen, Gjevinggården,
4912 Gjeving. e-post: admin@sentralvaskeri.no

I dette nummeret kan du lese om:

Programmer framover:

07.10.: Inter City på Cinderella. Kragerø, Risør, og
Tvedestrand. Maritimt tema v/Asbjørn Aanonsen.
14.10.: Mer om Rotary v/Svein Tore Stiansen.
21.10.: Hyggeaften på Strannasenteret.
28.10.: Kulturlandskapspleie og kystlynghei. Et
beiteprosjekt v/Anders Oppegård og Tor Granerud.

04.11.: 3-min med nominasjon
11.11.:”Safe Control”v/Thomas/Øyvind Aasbø
18.11.: Bedriftsbesøk SSHF. Prosj.”Utviklings
- plan 2030 v/Prosj.l. Per Torgersen.
25.11.: Møtefri
29.11.: Julebord

KJELLERPOSTEN, red.: Trygve Eriksen,
Bakkev. 26, 4900 Tvedestrand.

ROTARYMØTE 07.10.
Møteplass: Cinderella
Møteleder: Presidentene
Frammøte: 55 %
Program: Intercitymøte
med Tvedestrand, Risør og Kragerø rotaryklubber.
Program: Fiskeriforbudet i Tvedestrandsfjorden.

ROTARYMØTE 14.10.
Møteleder: Presidenten
Sang: Vi vandrer med freidig mot.
Gjester: Svein Tore Stiansen, Risør RK
Frammøte: 60%
Program: Rotarystoff

Før kveldens foredragsholder fikk ordet,
informerte Bjørn om festen på StrannasenPresidentene Oddvar, Anne (Risør) og Unni teret mandag 21. oktober.
En fest både pensjonærene på Strannasen(Kragerø) ønsket velkommen.
teret og vi i Rotary gleder oss til.
Møtet ble så åpnet med at alle deltakerne
presenterte seg.
Deretter fikk Svein
Så slapp kveldens foredragsholder Asbjørn
Tore Stiansen ordet
Aanonsen til med sitt foredrag om fiskeforfor å gi oss litt Robudet i Tvedestrand kommune. Starten på
tarystoff. Han starprosjektet var kartleggingen av naturtyper i
tet med å spørre.
sjøen. Ålegressenger og sukkertare er svært
Hva er Rotary, og
viktig både for fisk og sjødyr. Man registga selv svaret at det
rerte så gyteområder for fisk i Tveer hva Rotary gjør i
destrandsfjorden. Kartleggingen som er foord og handling.
retatt av Flødevigen Forskningsstasjon har
Vi er en yrkesorgahittil gått over perioden 2003 til 2013.
nisasjon med 1,2
Det er i denne perioden blitt betydelige innmillioner medlemstramninger i bruken av vårt kystområde
mer over hele vergjennom lover og reguleringer. Kommuneden. Grunnlaget for
ne har her en viktig rolle i utøvelsen av disden
lokale
og
den
verdensomspennende
se bestemmelsene.
rotarydriften er Rotary Foundation. Den
Hovedfokus i Tvedestrand er å forvalte
gjør Rotary økonomisk i stand til å utøve
hummerbestanden, flatøsters og fjordtorsken. Den 20. juni 2012 innførte vi i Tvede- diverse aktiviteter og programmer. Venn
Gjennom ”district grants”, kan vi søke om
strand 4 vernesoner for oppfølgingen av
midler både til lokale og internasjonale
dette arbeidet.
Hvorfor gjør man dette? For å se endringer i prosjekter. Søknadsfristen er 15. novempopulasjonene i nevnte arter. Vernesonene ber. Totalt kan det søkes om ca. 90.000,- i
vårt distrikt fra dette fondet - der vi konskal være i 5 år fram til 2017.
kurrerer med andre klubber i vårt distrikt På slutten av møtet informerte Reidar K. om som også måtte ha prosjekter på gang.
vår klubbs skoleprosjekt i Kenya der vi støt- ”Global grants” er større utenlandsprosjekter med skoleuniformer. Dette gjør at også ter der vi må ha kontakt med lokal rotaryfattige familier kan sende sine barn på sko- klubb i mottakerlandet. Felleskapet i
len.
Roatry er den andre viktige faktoren. Vår
Prosjektet vakte store applaus hos de andre
klubb kan gjøre bruk av Rotary Foundation
rotaryklubbene og mange ga uttrykk for at
ved å søke om midler til vårt internasjonale
de ønsket å støtte prosjektet sammen med prosjekt. Et slikt prosjekt er foreløpig ikke
vår klubb.
aktuelt for vår klubb.
Bjørn W.
Bjørn W

ROTARYKLUBBEN ORDNET KAKEFEST PÅ STRANNASENTERET
Det har blitt en tradisjon at Tvedestrand Rotary klubb arrangerer en hyggekveld på
Stranmnasentert hver høst. Et arrangement
som er populært såvel blant beboerne som
klubbens egne medlemmer. Og på
"menyen" står det bløtkaker.
Tror "forhåndsomtalen" må ha vært ekstra
god denne høsten - for flere fremmøtte har
der aldri vært. Nesten 50 møtte opp, og da
klubben selv stillte med nesten 20, så var
spisesalen nesten mer enn full. Vanligvis
får klubbens medlemmer også plass på en
stol, men ikke denne mandagskvelden. Men
det er jo verter og servitører medlemmene
også skal være.
Klubbens president, Oddvar Pedersen, ønsker velkommen, deretter overtok Mads Oppegaard, som ledet resten av kvelden, fulgte
et godt, tradisjonelt mønster.
Bløtkakene falt tydeligvis i smak og gikk
ned på høykant. Stemningen var god og
praten gikk livlig. Kveldens underholdningsinnslag stod Tvedestrand Barnegospel
for, under sine ledere Line Abrahamsen og
Kathrine Apland. De er riktig flinke og de
fremførte flere sanger. Applausen var stor
fra tilhørerne, ingen tvil om at de likte besøket av barnekoret, som også har vært
på Strannasenteret ved et par andre anledninger.
Et stort gratislotteri avsluttet en vellykket
kveld og selv om der var rekordmange tilstede, ble det nesten gevinster til alle. Leif
Vågsmyr var en av de få som ikke vant,
men som han sa: ”e kan jo ikkje vinne bestandig”.
Etter halvannen time var det hele slutt. Men
da dette har blitt en tradisjon i Rotary, vil
det garantert bli invitert til ny kakefest neste
høst.
Oddvar P. Se bilder siste side.

Frammøte: 65%
Program: Kulturlandskapspleie og kystlynghei.
Mads takket for god jobb på festen på
Strannasenteret 14. oktober. En svært vellykket fest med nesten 50 gjester.
Kveldens
foredragsholdere, Tor
Granerud og
Anders Oppegård, kåserte så om
kystkulturpleie. Organiseringen og driften startet opp i 2010 på
gården Lia, som er barndomshjemmet til
Tor.
I dag har de nesten 100 dyr spredt på flere
holmer fra Risør i øst til Furøya i vest. De
hadde da erfaring med sau og geitedrift fra
Solfjeldparken, der dyrene beitet ned et
overgrodd landskap til et flott området med
masse aktivitet slik det fremstår i dag.
Basisen for driften er gammel norsk sau og
kasjmirgeiter, men de vil også starte med
norsk kystgeit. Med bakgrunn i dyreholdet,
ønsker de å bygge opp kompetanse som
kulturlandskapsentreprenører. De har nå dyr
på holmene Speken, Mærholmene og Furøya. De har også både lokal og eksterne
samarbeidspartnere som kjøper slaktekjøtt.
Prosjektet går også ut på å ta vare på utmarka via dyrehold. Naturlig beite og restaurering av kulturlandskapet gjør gamle kulturminner tilgjengelige, åpner opp landskapet
og får folk ut i naturen. En annen positiv
konsekvens er at flotten blir sterkt redusert
når landskapet beites ned.
Kystlyngheiene tas også vare på ved at dyr
beiter på holmene. Vi vil få tilbake flotte
områder av kystlyng som særlig på høsten
er et fantastisk skue med alle sine nydelige
farger.

ROTARYMØTE 28.10.13
Møteplass: Rotarykjelleren
Vi takker for et interessant foredrag med
Møteleder: Presidenten.
masse fine bilder fra vår flotte skjærgård.
Gjester: Tor Granerud og Anders Oppegård
Bjørn W

