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mer godt med og intet går bort i administrasjon.
Kjære Rotaryvenner!
Jeg vil også sende presentasjonen til
Guvernør Elisabeth Strai og forsøke å
få henne til å nevne dette i et av sine
månedsbrev. Det er enda klubber som
ikke har noe utenlandsprosjekt, og vårt
mål må være å forsøke å få dem til å
støtte vårt prosjekt. Skal bli spennende
å se om vi lykkes med dette arbeidet.
Medlemskomiteen har også jobbet godt
de siste ukene. Vi har flere nye navn på
"blokka" og jeg har et godt håp om at
vi i løpet av ett par måneder vil få to tre nye medlemmer. Men det er bare å
jobbe videre, verving av nye medlemSå er allerede februar måned omme, en mer er et at de viktigste arbeidsområdene for klubben i månedene og årene
måned som jeg synes programmessig
som kommer.
har vært meget variert og interessant.
Alltid moro å høre hvilke utfordringer Vi har også en spennende mars måned
kommunen står overfor og ikke minst foran oss. Starter opp med klubbaften
gjorde utvekslingsstudenten Sandåker med vin og ost. Videre får vi besøk av
et meget godt inntrykk. Den opplevel- Steinar Storm-Olsen med hans foresen han hadde hatt det året han var i
drag om In Amenas. Per Jørg Johnsen
USA håper jeg at vi i Tvedestrand også vil presentere gamle Tvedestrand med
kan få til for en ungdom fra våre kan- bilder (Hovedgaten), og Ole Devold
ter, f. eks i 2015. Det bør klubben sette har vært hos indianerne i Guatemala.
seg som mål.
Håper også fremmøtet på peiskvelden
Jeg vil også takke for det meget gode
blir stort, og at det blir noen gode disfremmøte ved bedriftsbesøket på Aren- kusjoner rundt de tema som skal drøfdal Brannstasjon. Nesten 80 % er jeg
tes. Dette er en arena der det er viktig å
meget fornøyd med. Det ble da også en komme med innspill og nye ideer. Enspennende og interessant omvisning i da mangler vi noen verter - håper noen
de utrolig flotte lokalene brannvesenet tar den utfordringen !!
Oddvar
nå har fått.
ROTARYMØTE 03.02
Når det gjelder hjelpe- / skoleprosjekMøteplass: Rotarykjelleren
tet i Nairobi, har Trygve Eriksen og
Reidar Kjelstrup utarbeidet en presen- Møteleder: President Oddvar Pedersen
tasjon av hele prosjektet fra dets opp- Gjester: Rådmann Pål Frydenberg
Frammøte: 54 %
rinnelse. På klubbens nettsider er det
lagt ut både en kortversjon og en full- Program: Rikets tilstand v/rådm. Pål
Frydenberg
versjon og vi retter en stor takk til
Trygve og Reidar for den jobben de
Møtet ble åpnet av President Oddvar
har gjort. Så håper jeg bare at givergle- Pedersen.
den fra klubbens medlemmer også blir Det var stor stemning og alle var glade
stor dette året. Vi vet at pengene kom- for et par varmegrader utenfor og sterk

PRESIDENTEN HAR ORDET

I dette nummeret kan du lese om:
03.02. Rikets tilstand v/rådm. Pål Frydenberg
10.02. Fra aktor til dommer v/Jan Atle Hansen
17.02. Utvekslingsstudent i USA v/Per O. Sandåker
24.02. Bedriftsbesøk, Arendal nye brannstasjon.

Programmer framover:
03.03. Klubbaften med ost og vin
10.03. In Amenas v/Steinar Storm Olsen
17.03. Peisaften - Tema til drøfting
24.03. Vandring i gl. Tvedestr. v/Per J. Johnsen
31.03. Hos indianere i Guatemala v/ Ole J. Devold

snøsmelting. De fleste følte nok at
grensen for snømåking var nådd.
Full applaus til Oddvar som nettopp
har blitt bestefar, og som var tydelig
glad og fornøyd med det!
Foredrag om Tvedestrand Kommunes situasjon ved Rådmann Pål Frydenberg;

Kommunestyrets forpliktelser, arbeid
og administrasjon av Tvedestrand
Kommune.
Stikkordsmessig nevnes:
Det satses mye og handles mye angående Byløft, og dette skal utvikles videre gjennom de neste 20 år.
Furøya er en total suksess med fantastisk fremmøte av brukere og kafègjester hele det siste året og skal utvikles
videre for økt medgang og service i
årene som kommer.
Badepark med mange funksjoner, spesielt for barn og ungdom, vil bli anlagt
og utviklet i løpet av 2014 og årene
som kommer.
Ellers så er det på gang med praktiske
gjennomføringer for skoler, for barn
og ungdom, for best mulig utforming
av den nye E18, og for forbedret eldreog helseomsorg.
Foredraget ble avsluttet med flaskegave til en glad foredragsholder og med
velfortjent applaus fra alle fremmøtte.
Takk for en hyggelig aften!
Trygve B.
Frammøte denne måned: 68,5 %
100 %: Arne B., Egil, Geir, Leif F.,
Oddvar, Reidar, Sven-Inge.
Møtt i andre klubber:
Leif Fage i Bærum 05.02.2014
Sven-Inge i Arendal 06.02.2014

Program: Bedriftsbesøk ved Arendal nye
Brannstasjon

ROTARYMØTE 10.2.2014
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Oddvar Pedersen
Fremmøte: 69 %
Gjester: Jan Atle Hansen og Rolf Helland
Program: Fra Aktor til dommer v/Jan Atle
Hansen.
Presidenten åpnet møtet og ønsket velkommen. Han kommenterte et større oppslag i
Agderposten om Risør Rotaryklubb. Kommentar, kritikk og bilder av rotarymedlemmer er gjengitt i avisen.

Kveldens foredragsholder var Tingrettsdommer Jan Atle Hansen.
Foredragsholderen har 20 års erfaring som
aktor og 8 år som dommer. Han har vært
assisterende sysselmann på Svalbard, har
hatt oppdrag med opplæring i strafferettog prosess både i Afghanistan og Irak.
Jan Atle Hansen fortalte om lov og rettspleiens plass i samfunnet og hvordan synet
på straff har endret seg, bl.a. på narkotikaforbrytelser. Han fortalte om straffeloven
og forklarte enkelte paragrafer i loven og
snakket om straffeutmåling, så som fengselsstraff, forvaring og samfunnsstraff. Han
kom inn på straffeprosessloven, om behandling av saker i 2 rettsinstanser og hadde synspunkter på juryordningen, som han
mente var i støpeskjeen. Som naturlig var
under temaet ”fra aktor til dommer, begrenset han seg stort sett til straffesaker og han
krydret foredraget med eksempler fra behandling av forbrytelser og fra avsagte
dommer.
Svein Jordahl

Per Åsmund Sandåker fra Gjerstad var utvekslingsstudent i skoleåret 2012/2013.
Per Åsmund ble oppmerksom på Rotarys
tilbud om utveksling da han ønsket seg et
år i USA. Han skaffet selv vertsfamilier til
studenten som skulle komme til Norge, og
Risør Rotaryklubb sa ja til å være vertsklubb. Per Åsmund reiste til Texas, Grand
Prairie, i slutten av august 2012. Han bodde
hos 2 familier. Familiene var forskjellige,
den ene var tilhenger av Republikanerne,
den andre av Demokratene. Forskjellig
miljø og interesser i familiene. Hver fredag
ble han hentet på skolen og var med på
Rotarymøte. Klubben hadde lunsjmøte. Per
Åsmund gikk på Grand Prairie High
School. En meget stor skole der også
spansk var et vanlig språk. Han hadde et
meget flott år i Texas. Hadde god kontakt
med andre utvekslingsstudenter som han
kommer til å holde kontakt med og besøke
i tiden som kommer. Utvekslingsstudentene hadde tilbud om turer i USA, noe av
lengre varighet, og Per Åsmund var med på
3 slike.
Han uttrykte stor begeistring for Rotary
som ga ham mulighet for utveksling. Han
hadde ikke utgifter til opphold i USA og
var meget takknemlig for det.

ROTARYMØTE 17.2.2014
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Oddvar Pedersen
Fremmøte: 62 %
Gjest: Robert Knutsen
Svein Jordahl
Program: Mitt år som utvekslingsstudent i
ROTARYMØTE
24.2.2014
USA v/Per Åsmund Sandåker
Møtested: Arendal nye Brannstasjon
Presidenten åpnet møtet og ønsket velkom- Møteleder: President Oddvar Pedersen /
men særlig til prøvemedlem Robert Knut- omviser: brannkonstabel Preben Knarvik
sen og foredragsholder Per Åsmund Sand- Fremmøte: 78 %
åker.
Gjester: Flere ledsagere
Tvedestrand Rotary Klubb
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: www.tvedestrand.rotary.no
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Vi ble møtt på brannstasjonen av brannkonstabel Preben Knarvik. Han guidet oss
gjennom den flotte og funksjonelle bygningen. En lys bygning og arbeidsplass
med åpne løsninger.
Brannstasjonen som ble åpnet i september
2013 kostet ca 120 mil.
Arendal er vertskommune for Østre Agder
Brannvesen og dekker fullt ut brannvesenets oppgaver i kommunene Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli. Et område med ca 64.000
innbyggere og 8 brannstasjoner. Brannstasjonen drifter også brannalarmsentral for
hele Agder, fra Flekkefjord, via Setesdal til
Gjerstad og Risør. Har også akuttforurensnings-beredskap for 9 kommuner i
Aust-Agder, dvs. i hovedsak oljeberedskap.
Brannstasjonen har en forebyggende avdeling, feiere, beredskapsavdeling, administrative stillinger og alarmsentral.
Beredskapen består av et vaktlag på 6 personer. Når vaktlaget rykker ut, vurderes det
om et reservelag skal innkalles.
Ved omfattende branner eller kriser kalles
det inn ekstramannskaper. Utrykning fra de
øvrige 8 brannstasjoner i området vurderes.
Det er fysiske krav til jobben som brannmann, derfor har stasjonen gode treningsrom og gymnastikksal. Også klatretårn.
Brannstasjonen har en god bilpark med
brannbiler, redningsbil og bil med lift som
kan nå 34 i været.
Brannstasjonen har ansvar for frigjøring av
pasienter ved trafikkulykker og har utstyr
til å greie denne jobben. Mange av brannkonstablene har fagbrev. Opplæring i 2 år,
senere spesialisering og kursing.
Svein Jordahl
Fødselsdager :

Gr at ul er er
med
da ge n!

Arne Bjørnstad 24.02.32
Geir Nylén
01.03.47

