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Kjære Rotaryvenner! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Først og fremst vil jeg rette en stor 
takk til alle som deltok på gjennomfø-
ringen av Honnørfesten på Rådhuset 
28. april, en ekstra takk til 
"festgeneral" Bjørn som hadde full 
kontroll på regien og hadde gjort en 
stor jobb i forkant.  Men innsatsen var 
strålende fra alle og jeg var meget godt 
fornøyd med at vi fra klubben stilte 22 
personer, veldig bra. Fått mange tilba-
kemeldinger fra gjester som var utrolig 
fornøyd med kvelden og svært takk-
nemlige for den innsatsen klubben vår 
legger ned i arrangementet år etter år. 
Et virkelig bra lokalt "prosjekt" klub-
ben har her. Ekstra gøy ble det også da 
vi gjorde en "byttehandel" med 
Strannakoret. De fikk snitter, vi fikk et 
par supre sanger i retur. Dette satte en 
ekstra spiss på en ellers meget vellyk-
ket kveld. 
Det har jo kun vært to møter i april pga 
påsken, men jeg vil også takke Svein 
for et meget interessant foredrag om 
mafiaen på Sicilia. Godt vi slipper sli-
ke tilstander i Norge. 
Nå står mai for døren og det føles nes-
ten uvirkelig at jeg tar fatt på mine to 
siste måneder som president. Dette 
året har virkelig gått meget fort. Dess-

verre er jeg bortreist 5. mai, er da så 
heldig å være i Palma, Mallorca. Da 
vil Sven Inge lede møtet. Er lagt opp 
til litt program denne klubbaftenen, 
både et egoforedrag av Brita, samt at 
Leif vil redegjøre for "rotary-appen". 
Håper også at mange blir med 12. mai 
da vi skal på bedriftsbesøk på Risøy 
Folkehøyskole. Det forplikter litt når 
vi drar på slike besøk. På Risøya er det 
bl.a ført opp et helt nytt bygg. Vi vil få 
omvisning og det ryktes at det også der 
vil bli servert kaffe og kake. Inviter 
gjerne med ektefelle/samboer/venner 
etc, alle er hjertelig velkommen. På-
melding vil bli tatt på møtet 5. mai. Vi 
skal møte på Risøya kl. 19.00, og det 
blir avreise fra Rutebilstasjonen kl. 
18.30!! 
Senere i måneden vil det bli interes-
sante foredrag både om tannhelsetje-
nesten og den nye politireformen. 
Medlemskomiteen jobber også videre 
med rekruttering av nye medlemmer, 
og jeg har god tro på at vi skal få tatt 
opp et par nye medlemmer i begynnel-
sen av juni - det hadde vært helt topp. 
Da sier jeg bare vel møtt til noen hyg-
gelige og interessante møter i mai må-
ned. 

Oddvar P. 

ROTARYMØTE 07.04. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Oddvar Pedersen 
Frammøte: 70% 
Program: Mafiaen på Sicilia. 
Sang: No livnar det i lundar 

Gratulasjoner til Terje Skretting som 
hadde fødselsdag 2.4. 

Mafiaen på Sicilia v/Svein Jordahl 

I fjor høst var Svein og Annbjørg en 
måned på Sicilia. Da fikk Svein infor-
masjon om mafiaen som driver organi-
sert kriminalitet. Sicilia har Cosa 
Nostra, Napoli har Camorra og Calab-
ria Drangeta. Man melder seg ikke inn, 

men blir valgt. Mafiaen har både fad-
derskap og prøvetid. Kun menn kan 
være med. Medlemmene har mye 
penger, viser brutalitet og infiltrerer 
italiensk politikk. Mafiaens ti bud må 
følges. Pr. i dag regner man med ca. 
30 000 medlemmer i mafiaen. 

Garibaldi samlet Italia 9.4. 1861. Folk 
på Sicilia likte ikke felles lover og reg-
ler, f.eks. verneplikt eller innblanding i 
sitrusproduksjonen. Fra gammelt av 
var der sterke menn og sterke familier, 
og disse fortsatte som før. De sørget 
for bl.a. kontroll og beskyttelse mot å 
få penger. Dette har fortsatt inn i vår 
tid. 

Mye er sagt og skrevet om mafiaen og 
deres kontakter. Amerikanerne allierte 
seg med mafiaen før landgang på Sici-
lia mot slutten av 2. verdenskrig. Det 
ble påstått at Frank Sinatra var en ma-
fiavenn, men han ble frifunnet fra be-
skyldningene om tilknytning til ameri-
kanske mafiabosser. Det hevdes at ma-
fiaen på Sicilia ikke var interessert i 
bro over til fastlandet, og da ble det 
heller ingen bro. Kjente mafiabosser 
var etterlyst i både 20 og 40 år før det 
ble tatt. I 1992 ble to italienske dom-
mere drept av mafiaen. Egne avdeling-
er i politiet etterforsker mafiaen. 

Honnørfesten v/ Bjørn Walle: Mandag 
28.4 kl. 18.30 er det Honnørfest på 
Rådhuset. Bjørn gikk gjennom hva 
som må ordnes av hvem, og vi fikk 
utdelt et skriv.  

Peisaften v/Oddvar Pedersen: Refera-
tene er sendt til presidenten, og Rei-
dars gruppe jobber med programmet 
for høsten. 

Til slutt informerte presidenten om fire 
aktuelle medlemmer til klubben, samt 
hvem som skulle være fadder. 

Hilde Marie   

I dette nummeret kan du lese om: 
07.04.: Referat fra peisaften  
 Mafiaen på Sicilia v/Svein Jordal 
14.04.: Møtefri -  Påskeuka 
21.04.: Møtefri -  2. Påskedag 
28.04.: Honnørfest på Rådhuset 

Programmer framover: 
05.05.: Egoforedrag v/Brita Tosseviken 
12.05.: Bedriftsbesøk, Risøya Folkeskole 
19.05.: Tannhelsetjenesten v/Harald Halvorsen 
26.05.: Politireformen v/Bent Moland 

Frammøte denne måned: 73% 

100%: Arne, Bjørn, Trygve B, Trygve E, Camilla G., 
Olaf Jørg, Tanja, Svein J., Reidar, Ragnar,  
Hilde Marie, Geir, Tor Erik, Mads, Oddvar, Toril,  
Ole Jacob, Egil V.,  

Møtt i andre klubber: Ingen meldte 
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HONNØRFEST PÅ RÅDHUSET 
Møteplass: Rådhuset 
Møteleder: President Oddvar Pedersen/
Bjørn Walle 
Gjester: Mange glade/positive pensjo-
nister 
Frammøtte rotaryanere : % 
Program: Å gi honnør til og glede våre 
eldre venner. 

Det er tydelig at Rotary’s årlige hon-
nørfest på Tvedestrand Rådhus er me-
get populær blant byens ”eldre garde”, 
for da klubbens president Oddvar Pe-
dersen ønsket velkommen var det knapt 
en ledig stol å finne i salen. 
Og det ble en riktig hyggelig kveld 
med gode snitter, deilig kake og god 
underholdning. Og akkurat denne kvel-
den ble det en liten overraskelse på un-
derholdningsfronten. 

Det var klubbens festgeneral Bjørn 
Walle som ledet an denne kvelden, 
men klubben stilte også med to gitaris-
ter, Tor E. Nævestad og Geir Nylén, 
som ledet an i allsangen. Etter at alle 
hadde spist seg gode og mette på snit-
ter, var det klart for kveldens under-
holdning. Den stod Øyvind Wetter-
green  for. Hans musikk og sprudlende 
humør smittet over på alle, selv om han 
denne kvelden slet med en liten forkjø-
lelse og noe hes stemme. – Det blir litt 
Louis Armstrong med stemmen i dag, 
måtte han innrømme – hes og dyp. 
Han fremførte egne viser, selvfølgelig 
Elvis låter, noe han virkelig behersker, 
og ikke minst den artige visen ” Rondt 
elva”, da kom virkelig latteren frem i 
forsamlingen. 
 

 
Øyvind Wettergreen i sitt ess, med riktig 
båtantrekk i det han synger ”Rondt Elva”.  
 

”Byttehandel” 
Selv om alle hadde spist godt, viste det 
seg at der var masse smørbrød igjen, og 
da var det noen i kjøkkenavdelingen 
som kom på en glup ide’. I annen etasje 
hadde nemlig Strannakoret øvelse, og 
hva med å tilby deilig mat mot etpar 
sanger ”som betaling”. Fire fat med 
mat ble brakt opp og denne byttehande-
len ville Strannakoret gjerne være med 
på. Og ca 20 minutter senere, da fatene 
var tømt, stilte de sporty opp til alles 
overraskelse og sang et par sanger for 
honnørfestens deltagere.  

 
Alle var meget imponerte av fremførel-
sene, og applausen var stor. – Og som 
en av sangerne sa; dette var et flott byt-
te og så vil jeg bare minne dere om at 
vi har øvelse også neste mandag.  
Avslutningsvis ble der også delt ut no-
en blomsterbuketter, bl.a. til eldste del-
tager.  
Den buketten stakk ”evigunge” Mette 
Ellingsen fra Lyngør av med.  

Hvem skulle trodd at den damen er 95 
år.!! 

Etter drøye to timer var den hyggelige 
kvelden ubønnhørlig slutt, men som 
Bjørn Walle sa avslutningsvis:  

- Neste april er vi tilbake, håper å se 
dere alle da. 

 

 

ROTARY OPPLYSNING  

Handicamp Norway 
Handicamp Norway er en sommerleir 
for fysisk funksjonshemmet og ikke-
funksjonshemmet ungdom i alderen 18
-28 år. Normalt forutsettes at funk-
sjonshemmet deltaker følges av ikke-
funksjonshemmet deltaker. Leiren som 
er gratis for deltakerne, er åpen for 
utenlandsk og norsk ungdom.  
Det forutsettes at deltakerne behersker 
engelsk, som er språket som brukes på 
leiren.  
Målsettingen med leiren er å integrere 
fysisk funksjonshemmet og ikke funk-
sjonshemmet ungdom gjennom sport 
og andre fritidsaktiviteter. 
Å bygge opp internasjonalt vennskap 
og forståelse. 
Å lære deltakerne om Norge og norske 
forhold.  
I tillegg setter vi som mål at den enkel-
te deltaker skal erfare at det går an å 
tøye grenser, det vil si makte fysisk det 
han eller hun tidligere trodde var umu-
lig. Dette målet gjenspeiler seg i aktivi-
tetene på leiren. Det blir ridning, vann-
skikjøring, seiling og andre aktiviteter 
knyttet til vann, og leker og spill knyt-
tet til fysiske aktiviteter. Handicamp 
Norway arrangeres hvert annet år på 
Haraldvangen i Hurdal. Første leir ble 
arrangert i 1976.  
Leirene er en kjempedugnad av de fri-
villige mannskapene! Leirledelsen og 
aktivitetslederne, ca. tjue ungdommer 
nøye utplukket, bruker fjorten dager av 
sin ferie til ulønnet arbeid for Handi-
camp. Og dette er ingen 9 - 16 jobb. 
Det er nærmere døgnkontinuerlig drift, 
med krav om en betydelig planlegging 
og koordinering for å gi alle den sam-
me muligheten til aktiviteter.  
Handicamp - leirene finansieres med 
ca. kr. 50 pr. medlem pr. rotaryår.  
Distriktenes guvernører har påtatt seg 
ansvaret for at dette beløpet blir innbe-
talt til Handicamp's konto innen 20. 
desember hvert år.     

Mads Oppegaard 
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Herre - da jeg bad om  lys i mitt mørke 
glemte jeg å takke deg for dine stjerner. 

Arne Bøgh 
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