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President 2014 ‐ 2015
Kjære Rotary‐venner
Først og fremst vil jeg takke Oddvar for et
veldig godt gjennomført Rotary‐år.
Jeg vil også takke for all den hjelpen jeg
har få av Oddvar l planlegging av mi
år. Det er med ydmykhet jeg har ta på
med de e vervet og håper å kunne gjen‐
nomføre det på en verdig måte. Jeg fikk
en ekstra bedri å lede fra januar, og har
så mye arbeid nå at jeg stadig vekk føler
jeg ikke får den l å strekke l. Da er det
godt å ha Rotary kamerater som vil meg
vel. Takk skal dere ha!
Det har vært veldig posi vt for klubben at
vi har få inn ny blod. Jeg ser for meg at

klubbens frem d som både trygg og spen
nende. Men det be nger selvfølgelig at
det gode arbeidet med å rekru ere nye
medlemmer oppre holdes.
Jeg er stolt av å være Rotarianer og jeg
mener det er vik g at folk får vite hva
Rotary er.
Årets mo o fra verdenspresidenten, Gary
C. K. Huang, passer veldig sammen med
det jeg ønsker for vår klubb.
LIGHT UP ROTARY
Belys Rotary vil være en av oppgavene.
La oss vise venner og naboer hva vi står
for og hva vi driver med. Da tenker jeg at
hvis vi tror at venner og bekjente ville ha
spesiell glede av et foredrag som skal hol‐
des, så ta dem med.
Vi har lagt en av denes beste sommere
bak oss, og vi har vel ha et av denes
beste Rotary år med Oddvar. Takket være,
blant andre Arne, har vi også ha utvikling
i medlemstallet. Jeg vil gjøre det jeg kan
for å fortse e denne posi ve utviklingen.
Takk for lliten kjære Rotary‐venner, og
kom gjerne med Ris og Ros og ideer l
hvordan klubben kan oppre holde den
flo e utviklingen.
Sven Inge

ROTARYMØTE 4.8.2014
Møtested: Rotar ykjeller en
Ny komite for Fester, ‐

Møteleder: Pr esidenten.

Rådhus og Strandasenteret:

Program: Når bør vi sjekke synet
ved optiker Hege H. Omdal

Leder: Bjørn Walle

Fremmøte: 49 %
Gjester: Finn Bjer r ing, Odd Fager land,
Hege Omdal (foredrag)
Hege Omdal har vær t optiker i Tvedestr and
siden 1997. Der er spennende å være optiker i
en liten by, der hun bl.a har oppgaver som
synsundersøkelser, utvidede undersøkelser og
tilpasning av kontaktlinser. Synet kan svekkes

Knut Solem
Toril Skaar
Brita Tosseviken
Cecilie Granerud

I dette nummeret kan du lese om:

Programmer framover:

04.08.: Synet ved optiker Hege H. Omdal, 3-min.
11.08.: I en flyktningleir i Sør-Sudan. Erik Solfjeld.
3 min.
18.08.: 1814 ved Stein Ørnhøi
25.08.: Har vi bruk for er forsvar. Steinar Digre. 3 min.

01.09. Club Assembly. 3 min.
08. Ungdomsutveksling ved Tone Kolbenstvedt.
15.09. Møte med Guvernøren.
22,09. Peisaften.
29.09. Utenlandsprosjektet. Siste nytt fra Narobi ved
Astrid Hareide.

og man mister mye av synsfeltet før man merker det selv. Billige briller kan brukes hvis man
har hjelp av dem, sier Omdal. Det vil ikke ødelegge synet. Flere laseropererer øynene, men
kan oppleve at effekten reduseres etter noen år.
Hun orienterte om øyelegens oppgaver og optikerens. Mellom 5 og 45 år bør synes sjekkes
hvert 2. eller 3. år. Mellom 45 og 55 år bør
sjekken være årlig og er man over 55 år bør
man ha synssjekk hvert 2. år.
Aldersrelatert Macula
Degenerasjon (AMD) er
en øyesykdom der den
gule flekken sentralt i
netthinnen er svekket.
Øyesykdommen oppleves gjerne som svekkelse av skarpsynet. På
folkemunne
snakker
man om “forkalkning på
øyet”. Dette er den vanHege Høy Omdal ligste årsaken til sterk
synshemning hos personer over 50 år, men den
finnes også blant yngre personer. Det er to
typer AMD, en tørr og en våt, der den tørre er
mest alminnelig. Mer enn 10 % av alle over 70
år i Norge har mistet lesesynet av AMD.
Svein Jordahl

ROTARYMØTE 11.8.2014
Møtested: Rotar ykjeller en
Møteleder: Pr esidenten.

Program: . Med ”Leger uten gr enser” i Sudan v/ Erik Solfjeld
3 minutter v/Geir Nylen,
Fremmøte: 55 %
Gjester: Odd Fager land, Erik Solfjeld
(foredrag)
Presidenten åpnet møtet.
Geir Nylen hadde 3-minutter og fortalte om tur
til Stockholm, og til Wasaskipet. Han fortalte
om historien om skipet, og om museet.
Kveldens foredragsholder var Erik Solfjeld.
Han fortsatte sitt foredrag om arbeid i en flyktningleir fra. Forrige gang (29.7.13), fortalte
han fra Afghanistan, - denne gangen fra leir i
Sudan vinteren 2012/2013. I 5 måneder var han
der. Han fikk ansvaret for å etablere vaksinasjonsfaciliteter for koleravaksinering i 3 leire.
Flyktninger kom fra Sudan til Sør-Sudan.
80.000 flyktninger skulle vaksineres, 2 ganger
med 2 ukers mellomrom.

Frammøte denne måned: 56 %
100 %: Arne B, Trygve E. Leif F., Olaf Jørg,
Tanja H.,Svein J., Sven Inge, , Mads O. , Mads
O., Oddvar P. og Ole Jacob T.
Møtt i andre klubber:
Ellen Hertzberg, Rotary of Bangkok, Leif Fage, møtt i Asker Rotary den 18.8.14.

Hans oppgaver var bla. etablering av vaksinasjonsposter, sørge for utstyr og holde orden på
vaksinene. Det var opptil 45 grader og vaksinene måtte holdes på temperatur mellom 2 og
8 grader. Han fortalte om oppgavene, hvordan
de ble løst, om utfordringer de støtte på underveis, om befolkningen, om hjelperne og mentaliteten hos sudanerne. En annen kultur og
adferd enn det han hadde opplevd i Afghani‐
stan. Opplevde et hepa ‐utbrudd, mens
hans var der og mange døde. Vaksinasjons‐
programmet var vellykket og de som skulle ha
vaksine fikk det. E er hvert fikk Erik Sol eld
ansvaret for supply koordinering, medisinsk
og ikke‐medisinsk utstyr, samt etablering av
sykehus.
E er foredraget tok presidenten opp spørs‐
målet om klubben skal oppre e Facebook‐
kontor. Ba om synspunkter. Saken tas opp i
styret.
Svein Jordahl

ROTARYMØTE 18.8.2014
Møtested: Rotar ykjeller en
Møteleder: Pr esidenten.
Program: 1814 v/Stein Ørnhøi
Fremmøte: 55 %
Gjester: Tor bjør g Hansen, J ens
Bjørn Hansen, Annbjørg Jordahl,
Stein Ørnhøi (foredrag)

Riksforsamlingen hadde 112 folkevalgte. Valget foregikk i kirkene.
Aust-Agder og Tvedestrand var et
økonomisk sentrum i Norge pga
jernverk og sjøfart og var bedre representert i Riksforsamlingen enn
de leste andre Amt. 17. mai 1814
var det egentlig kongevalg på Eids- Mender
førstChristian
etter prøvespill
og aksept!
voll,
Fredrik
ble valgt
til konge. Grunnloven ble man enig
om den 15. mai. Mossekonvensjonen var viktig for Norges fremtid.
Ørnhøi trakk frem Folkesuvereniteten, at hvert folk må styre seg selv.

Tvedestrand Rotary Klubb
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: www.tvedestrand.rotary.no
President 2013- 2014: Svein Inge Marcussen
Margrethes vei 4, 4900 Tvedestrand.
Mobil: 915 36 444
e-post: Sveninge@solbygg.net

Han fikk sin utdanning, sivil og militær, - i forsvaret. Har sjøkrigsskolen
og har tjenestegjort i marinen, særlig
på ubåt.

I 1814 lå dette til grunn for tanken
om en egen norsk stat. I mange
Steinar K. Digre
andre land er man ennå ikke komHan mente forsvaret burde styrkes, og
met så langt i dag, mente Ørnhøi.
Svein Jordahl vi trenger en annen type forsvar. Spesialavdelinger gjør i dag en meget god
jobb i Norge, og kanskje kunne man
ROTARYMØTE 25.8.2014 satse mer på dette. Han var betenkt
Møtested: Rotar ykjeller en
på at etterretnings- og sikkerhetsMøteleder: Pr esidenten.
oppgavene til forsvaret ble svekket
ved at personvernhensyn stilte seg i
Program: ”Har vi br uk for et for - veien.
Etter hans mening kan det
svar” ved Steinar K. Digre
være for mange institusjoner/
Fremmøte: 61 %
organisasjoner som driver med forGjester: J ens Bjør n Hansen, Ve-- oghandlinger
så hjemoverog
... fredsarbeid. Men komgard Isachsen (Sør-Afrika), Kristin munikasjon er alfa og omega i fredsReksten, Steinar Digre (foredrag)
arbeid.

Presidenten åpnet møtet. Strømmen
var borte, så lokalet ble opplyst med
stearinlys.
Ørnhøi tok utgangspunkt i idee- 3 minutter ved Tor Er ik Nævestad.
ne som lå til grunn for egen grunn- Tor Erik Nævestad snakket innledlov i 1814:
ningsvis om fotografiets historie og
om lagring av elektroniske fotografier. De lagringsmedier vi bruker forvitrer med tiden. Han gjennomgikk
forskjellige lagringsmåter og anbefalte å tenke gjennom hvordan vi oppbevarer fotoene. Den foreløpig sikreste
metoden er på CD laget av gull! Han
lagrer selv sine bilder på dette, og
legger CDen i bankboks
Stein Ørnhøi
Montesquieu (tredeling av makten),
Voltaire (menneskerettigheter) og
Rousseau (folkesuverenitet) var
viktige ilosofer som ga impulser og
ideer i arbeidet med ny grunnlov i
Norge. Han fortalte om det Norske
Selskap i København, Christian VII s
livlege Struensee og Napoleon.

distriktet. Familien flyktet på slutten
av krigen da tyskerne trakk seg tilbake.

Kveldens foredragsholder var Steinar K. Digre. Temaet var ”Tr enger
vi et forsvar”.
Tiden forandrer seg fort, sa Digre og
noe av det han hadde skrevet i sitt
foredrag for noen måneder siden er
blitt uaktuelt. Han er født i Alta-
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Hilde Nistov minnet om yr kesmessen 11. september og oppfordret til å
stille sin kompetanse til rådighet for
dette. Det var extratrekning av 3 bilder i mappe som Trygve Eriksen hadde gitt.
Svein Jordahl

Den nye Kjellerkomiteen:
Leder: Tor Erik Nævestad
Terje Skre ng
Trygve Bernhardson
Ragnar Lofstad
Helge Nilsen
Ole Jacob Thorsen
Knut Solem
Neste nummer kommer i:

Fødselsdager :
Brita Tosseviken
Camilla Grantham
Karl Ragnar Hafsten
Line Abrahamsen
Birger G. Solfjeld
Svein Jordal

04.8
05.8
17.8
21.8
22.8
28.8

