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ROTARY MØTE 03.11.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: Presidenten.
Fremmøte: 73%

EƩer opptelling ble følgende medlemmer
nominert:
1.Line Abrahamsen 2. Leif Fage

Sang: «Tir n'a Noir» .

3. Anne Berit Nedrebø 4. Ole Devold
Presidenten informerte om at vårt medlem 5. Helge Nilsen 6. Cecilie Granerud
Camilla Grantham dessverre sluƩer i klubben
7. Svein Jordal 8. Geir Nylen
vår. DeƩe av familiære årsaker.
Bjørn Valle informerte om at klubben vår har
vært heldig å få 8000,- fra "Den Kulturelle spaserstokk" Pengene er øremerket innleid kompetanse, som eksempelvis underholdning på
våre arrangement. For eksempel fikk TvedeJULEMAT
strand barnegospel 2000,- for sin opptreden på
Den tradisjonelle norske julematen er ikke vår hyggekveld på Strannasenteret sist måned.
landsomfaƩende, men ganske landsdels- Vi takker og bukker.

avhengig. Men har man først en tradisjon, 3‐minu er av Hilde Nistov
er den nesten ikke Ɵl å rikke.
Vi merker oss at vi også preges av internasjonale matskikker og trender. En av disse
skikkene som også understøƩes av å velge
łærkre som mat, er bruken av kalkun.
Hvor få internasjonale matskikker som
gjør seg gjeldene i julen, merker man fort
bare å sammenlikne julematen i Danmark,
Sverige og Norge.

Hilde hadde et spennende og dagsaktuelt innlegg om Odda. Her bodde hun i 3 år og kjenner
bygda godt. Det var spesielt å høre henne fortelle om stedet nå i disse dager med flom og
ødeleggelser.

Rotarymøte 17.11.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: Presidenten.
Sang: Tømmerkoievise

Fremmøte: 60%

3 minu er ved Oddvar Pedersen:
Oddvar takket for julebordet og roste komiteen
for godt arbeid. Vi fikk i Ɵllegg høre om de forvunnede medisterkakene som Idar Sundsdal
hadde kjørt i fra hjemme. Det er godt å vite at
kakene ble funnet, og vi fikk en god historie.
Stakkars Idar som beklaget så mye, men lovte
bot og bedring Ɵl neste år. Da kunne vi forvente godt med Ɵlbehør Ɵl julematen.
Referat og bilder fra julebordet ligger allerede
på vår hjemmeside.
Hovedforedrag av Magnar Hovatn, President i
Nedenes Rotary. Om frem dens biler.

I gamle Ɵder var det også en kristenplikt å
brygge øl Ɵl jul.
Kakebaking er derimot noe ganske nyƩ,
seƩ i det lange perspekƟv. Opprinnelig var
ODDA
det brød, flatbrød og lefser som ble bakt.
Julekakene som vi kjenner dem, er i stor Hun fortalte om Opoveien med sine gamle hus
med mye historie, og hun viste også bilder som
grad en 1800-talls tradisjon.
viste hvor hun hadde bodd og hvor hun i dag

Hanna Winsnes ga ut i 1845 en lærebok har kjente. Naturen rundt Odda med daler,
hvor også en rekke oppskriŌer på juleka- łell, og fosser, gjør at stedet kan være flomker ble formidlet Ɵl landets husmødre.
utsatt. Langs Opåveien ligger det gamle funkisDa gjenstår det bare å ønske dere alle en hus fra 30-tallet, også det som Hilde bodde i. Vi
fikk også høre om hennes nabo fra Opoveien,
rik g velsignet julebakst.
Redaktøren

Cecilie G

der huset ble taƩ. Tilsammen 5 hus gikk med i
flommen. Det var et spennende innlegg som
virkelig ble nært for oss gjennom Hildes levende innlegg. Tusen takk Hilde.

Magnar holdt et teoritungt foredrag om bilder for
fremƟden. Som referert må jeg si at jeg slet med å
holde følge med foredragsholder. Jeg håper derfor at
dere fulgte godt med i Ɵmen og at dere har forståelse for at mine tekniske kunnskaper ikke strekker Ɵl
på deƩe emnet. Når det er sagt er det ikke tvil om at
Magnar Hovatn kan sin teori. Det var spennende å
høre om bilens historie som han innledet med. FakƟsk ble den første elbilen testet allerede i 1934.
DaƟdens elbiler ble fort utrangert grunnet dårlig
rekkevidde og lang ladeƟd. Henry Ford var videre en
av de Ɵdligste som i 1908 fikk i gang masseproduksjon av bensinbiler. Dieselbilen kom i 1897, mens i
1936 kom Mercedes i produksjon. Bensinen var
hovedkilden og dieselbiler kom eƩerhvert som de
fikk svev på pumper og produksjon. Her lå mye ingeniørkunst bak produksjonene. Pr i dag er det kun 4%
av verdens utslipp som kommer fra personbiler.
Industri gir selvfølgelig mer utslipp sies det, men her
strides de lærde. Er det jorda, eller biler og industri
som gir mest utslipp? Et absoluƩ spennende og interessant foredrag av Magnar Hovatn. Jeg takker for ny
kunnskap og vet nå at hele Norges bilpark er som

Nominasjon:
Nominasjon ble gjennomført, på vanlig måte.
Ved en senere anledning, hvis man har nye
medlemmer, bør nominasjonsprosessen infor- Hamburg by.
meres om i forkant.
En floƩ Rotarykveld.
I dette nummeret kan du lese om:

Programmer framover:

03.11.: Klubbaftenen. 3 min. Nominasjon.
14.11.: Julebord i Klubben.
17.11.: Fremtidens biler ved Magnar Hovatn.
24.11.: Intercitymøte for Tvedestrand, Risør og
Kragerø. Ved Fylkesmann Øystein Djupedal.

01.12. Klubbaften. Årsmøte, valg. 3 min.
08.12. Kirkebesøk.
15.12. Presidentens aften. 3 min.
22. og 29.12. Møtefri.

Cecilie G.

Frammøte denne måned: 68 %
100 %: Ole J. D., Reidar K., Ole J. T., Egil V.,
Tor Erik N., Arne B., Oddvar P., Ragnar L.,
Bjørn W., Cecilie G., Olaf Jørg H., Svein J.,
Svein Inge M., Hilde M., Kristin R.
Møtt i andre klubber:
Ragnar Lofstad. Møtt i Grimstad R.K. i Sept.

ROTARYMØTE 14.11.

Det kom ialt ca kr 3.300,-, veldig bra.

Hyggelig julebord på Rådhuset

Svein Jordahl fikk også latteren frem da han
holdt et lite kåseri og leste fra Gabriel Scotts
Fredag 14.11 ble klubbens julebord avviklet
bok Sanketeine. Musikken stod Tor Erik for
på Tvedestrand Rådhus. Det ble et meget
og forsamlingen bidro med utmerkede sangvellykket arrangement, stor stemning og
stemmer.
hele 35 personer tilstede. Ekstra hyggelig
var det også at Birger Solfjeld og hans fru
var tilstede.
President Sven Inge ønsket velkommen,
deretter fikk Oddvar Pedersen ordet og var
kveldens toastmaster.

- Men først etter prøvespill og aksept!

Utover kvelden gikk praten lett rundt bordene, mange hadde også gode historier å
fortelle og både presidenten og Trygve-

Bernhardsen bidro med diktlesing.
Maten stod Idar Sundsdal for, den var som
vanlig meget god. Noen kommenterte at
medisterkakene manglet - og det gjorde de.
Har fått telefon fra Idar, han var helt fortvilet
da han - for sent - oppdaget at de var glemt.

Overraskelsen var stor da presidenten fikk
ordet og meddelte at styret i klubben ønsket denne kvelden å hedre en av medlemmene. Det gikk jo opp for alle at personen
var Reidar Kjelstrup, ,.
DeƩe kom meget overraskende på ham,
men desto mer fortjent.

Ved ett tiden var det slutt, også for de siste
etternølerne. Et vellykket julebord var til
ende og det er vel ingen tvil om vi også neste år må ha det på Rådhuset - for da blir vi
sikkert over 40.
En stor takk til festkomiteen for all den
jobben de hadde lagt
Oddvar P.

støtte i Stortinget til dette, slik at den politiske forankringen er stor. Link til utvalget:
hƩp://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dep/
styrer-rad-og-utvalg/Ekspertutvalg-forkommunereform.html?id=754000
Det ble vedtaƩ i sommer at fylkemennsembet
skal følge opp prosessen, med en prosessveileder i hvert embet. Hos oss er det Jarle
Bjørn Hanken som nå Ɵltrer sƟllingen.
Hva mener utvalget at de større kommunene
skal gjøre? Ap ønsker regioner, hva da med
f.eks, med videregående skoler. Hvorfor kan
ikke kommuner drive disse selv, slik som Oslo
kommune gjør? Hva med miljø, landbruk, regional stat og så videre.
Flere større enheter vil gi mer fagkompetanse
og bedre Ɵlbud, iflg Djupedal. SamƟdig vil det
komme mange dilemmaer. Gjeld, skal det deles,
aksjer i ulike statlige bedriŌer, hvem skal ha
disse? Hvor skal kommunesenteret ligge og
hvorfor?
Arendal er kraŌen her i øst og KrisƟansand i
vest. Disse må få lov Ɵl å vokse. Djupedal
avsluƩet med å si at i valgperioden må vi ta
kloke valg.
Tvedestrand Rotary klubb fikk avslutningsvis
markert seg da Reidar fortalte om vårt skoleuniformsprosjekt. Han hadde også klargjort liten
stand der de andre møtedeltakerne fikk muligheten Ɵl å vite mer om oss og der de også kunne
få kjøpt en sovenir. En floƩ Rotarykveld.
Cecilie G.

Intercitymøte, Cinderella
Frammøtte 63 %

- og så hjemover ...

Presidenten i Kragerø Rotary Klubb åpnet
møtet. Vi var rundt 65 fremmøtte slik at vi
var en stor forsamling på tvers av klubbene i
Kragerø, Risør og Tvedestrand. Kragerøs
President gav oss en fin start på kvelden og
satte oss i god stemning før Øystein Djupedal fikk ordet.
Tema for Intercitymøtet var:
Kommunereformen.

Paul Harris ble ldelt Reidar Kjelstrup
Han har i mange år vært et
aktivt medlem, og kom tidlig med i styre, har holdt mange foredrag, - gjort en stor
innsats som formann i programkomiteen og
ikke minst vært klubbens mann når det gjelder vårt skoleprosjekt i Nairobi. Der har han
gjort, og fortsatt gjør, en stor innsats.

Djupedal åpnet morsomt med å fortelle at
hans bestemor var født på Store Torungen
fyr, slik at vi skulle vite han var en av oss.
Han hadde absolutt tilknytning på Sørlandet
og det syntes han var viktig å vite for oss i
denne sak.
Kommunereformen er en politisk reform
initiert av regjeringen. Fylkesmannens oppgave i forkant er å fasilitere og legge listen
for arbeidet. Reformen skal derfor være
avsluttet i denne valgperioden. I 2017 er det
endelige valget tatt.

Det er ikke kjerringa julekvelden
”kjem på”.
Det er oss middelaldrende menn.
Det er vi som ringer fra jobben
ein Ɵme før stengeƟd,
og spør kva ho ønskjer.
Arve Thorvik
Og så er det :

3. Januar i år ble ekspertutvalget ledet av
professor Vabo satt ned, og i deres første
En utlodning ble også arrangert, der inntek- melding la de frem 1. forslag til kommunereform. Det ble enstemmig vedtatt at dette
ten i sin helhet gikk til skoleprosjektet.
skulle jobbes videre med. Regjeringen fikk
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