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seminar er målsettingen å gi fremtidens
ledere impulser og gode ideer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og
forvaltning. Opplæringen skjer gjennom
foredrag og diskusjoner over 3 - 4 dager i
forbindelse med en weekend. Interesserte
klubber anmodes å velge ut, og sponse, en
eller flere kandidater. Institusjoner og bedrifter som klubben har kontakt med er i
mange tilfelle interesserte i å sponse søkere fra sitt eget miljø.

President 2014 - 2015

Presidenten har ordet:
Jeg vil igjen starte med å takke for den gode
hjelpen jeg får, og at dere stepper inn der det
trengs. Det være seg foredrag eller møteledelse.
Jeg jobber for den mye i Oslo med en ny stor
kunde, og selv om de e er spennende, gjør det
logis kken noe mer u ordrerne.
Hjertelig takk l alle vertene på peisa en. Det
er virkelig godt for oss de e sosiale samværet,
hvor vi blir enda bedre kjent med hverandre en
det vi kanskje rekker på programfyldte møter.
Jeg vil også beny e anledningen l å trekke
frem Arne Bjørnstad, som nylig moƩok Tvedestrand Kommunes Kulturpris 2014.
Begrunnelsen kan vi skrive under på alle som
en. Den er som følger:
Som aktiv ildsjel i sin pensjonisttilværelse
og med sin joviale væremåte, har han i en
årrekke tilført Tvedestrands kulturliv betydelig støtte og aktivitet på svært mange
områder. Det er mange som har foreslått
nettopp han til denne prisen
Videre ser jeg på klubbens møteprogram
med begeistring og minner på at jeg gjerne
ser dere tar med venner på møtene.
Sven Inge

Rotary informasjon
RYLA ( Rotary Youth Leadership Award)

Dette er et tilbud til ungdom i aldersgruppen 18 - 24 år. Programmet gir ungdom
som har vist lederegenskaper en innføring i
hva lederskap omfatter. Gjennom et RYLA

Formen som brukes i RYLA er forelesninger av høyt kvalifiserte personer og vekselvirkning mellom plenums- og gruppediskusjoner, i plenumsdiskusjoner gjerne med
tilstedeværelse av ressurspersoner.

Dere er var det opptak av nyƩ medlem, KrisƟn Reksten. Svein Jordahl fortalte om henne: Kris n ble født 12.09.65. Mora
kom fra Tvedestrand og faren fra Danmark.
Morfar var Kris an Jensen fra Tvedestrand.
Kris n har bachelor i markedsføring og har
dligere jobbet med forsikring, megling og
vært hos kjente firmaer som Statoil og Aschehoug. Hun har også jobbet som reiseleder hos
Ving. Da hun fly et l Tvedestrand, oppdaget
hun at jobbmarkedet var helt annerledes enn i
Oslo. Derfor valgte hun å satse på læreryrket,
og har ta engelsk og pedagogikk. Mens hun
holdt på med fagutdanning, jobbet hun som
vikar ved flere av skolene i Tvedestrand. For
da har hun et årsvikariat ved Åmli skule. Til
daglig bor hun i nybygd hus på Bakkevei sammen med hunden Joy.

Etter seminaret bør vertsklubben invitere
den eller de ungdommer som klubben har
sponset til å holde et foredrag om sine opplevelser.
Så ble det opptak v/presidenten, og medlemDette er et flott tilbud og jeg håper også vi i mene reiste seg under seremonien. Kris n ble
Tvedestrand kan finn en egnet kandidat til overrakt nål og diplom, og mo ok klubbens
gratulasjoner. Resten av møtet gikk l kveldsde kommende RYLA-seminarer.
kos med ost og passende drikke, samt hyggelig
Oddvar Pedersen
prat.
Hilde Marie

ROTARYMØTE
01.09.
Møtested: Rotarykjelleren

ROTARYMØTE 08.09.

Sang: Tusen bitar (svensk)

Møtested: Rotar ykjeller en
Møteleder: Pr esidenten.

Frammøte: 71 %

Sang: Regnet er en venn

Møteleder: Pr esidenten.

Gjester: Tone Kolbenstvedt og to utvekslingsstudenter. Frammøte: 52 Levekårsu ordringer
Først hadde Knut Solem en tre - minu er om
v/ Torill Skår (3- minu er): Torill jobber som
endringer i da. Han var spesielt oppta av
digitale aviser og bøker. Siden han har gå kommunalsjef i Arendal kommune. I likhet med
over l ne bre og lesebre , slipper han opp- andre kommuner i Aust-Agder, strever Arendal
hopning av aviser, og han kan le vint lese avi- med levekårsu ordringer. Man sammenlikner
ser og bøker hvor han vil. Foreløpig er det lite seg med Kris ansand og landet for øvrig, og
norske bøker å finne på Amazon. A enposten diskuterer hvordan man kan ak vere ressursekan man velge å abonnere på kun digitalt, ne. Hun arbeider med vik ge problems llinger
mens Finansavisen holder på et abonnement f. eks. innen endring i alderssammensetningen,
som gjelder både papir- og digitalavis. Til slu mange på uføretrygd, drop-outs fra videregåspurte han oss: Hvordan vil vi møte de nye ende skole, og rekru ering l yrker innen pleie
og omsorg.
u ordringene?
Klubba en (Club Assembly utgikk)

I dette nummeret kan du lese om:

Programmer framover:

Frammøte denne måned: 63 %

01.09.: Klubbaftenen.
08.09.: Ungdomsutveksling i Rotary. 3 min.
15.09.: Informasjon fra disktskonferansen ved
Svein Tore S ansen.
29.09.:

06.10. Referat fra peisaftenen. 3 min.
13.10. Hjerteproblemer hos eldre ved
Torstein Gundersen.
3 min.
20.10. Hyggekveld på Strandasenteret. ( Møt opp.)
27.10. Fugler i farta ved Morten Erichen. 3. min.

100 %: Tanja H., Ole J. Devold, Sven Inge,
Reidar K., Geir N., Tor Erik N.
Møtt i andre klubber:

Til slu informerte Tone om CAMP for alders- Rotarymøtet 29.09
gruppa 16-25 år. De e er sommerleirer som Møtested: Rotarykjelleren
foregår i ulike land. Informasjon blir lagt ut på Besøk av Bjørn og Astrid Hareide.
Tone Kolbenstvedt og to utvekslingsstudenter
ne et over ny år, og man kan søke utover hele
hadde ta turen l klubben vår for å fortelle om
våren.
Hilde Marie
sine erfaringer. Den ene kom fra Canada og den
andre fra Grimstad.

Ungdomsutveksling i Rotary

ROTARYMØTE 15.9.

Gjennom skoleåret i et annet land blir man styr- Møtested: Rotar ykjeller en
ket som menneske, og utvikler respekt og forMøteleder: Pr esidenten.
ståelse for andre. Mange blir vekket sosialt og Sang:- Leitande
er Blåmann
Men første etter
prøvespill og aksept!
blir med videre i Rotary.
Gjest: Assisterende guvernør Svein Tore S anUngdommene får opplæring før de søker. Sene- sen
re får de et ambassadørkurs. De får med seg en
CD som de kan bruke på besøk i klubber. Ungdomsutveksling passer bra for studenter som er
16-18 år. O e går de i 2. klasse på videregående
skole. Studentene kan se e opp tre alterna ver
over aktuelle steder å dra l.

Frammøte: 60 %
Informasjon fra distriktskonferansen v/Svein
Tore SƟansen

Guvernøren skulle vært i klubben 15.9, men ble
forhindret pga. sykdom. Svein Tore S ansen
kom i stedet og fortalte fra konferansen i KrisHva og hvordan? Klubben må velge en CYEO og ansand.
lage en plan. Økonomien må være på plass. Rotarys tema for i år er fornyelse. Flere foreVidere må man finne en kandidat (outbound), drag på konferansen tok opp de e. Det ble forforeta et intervju og lage en anbefaling. Det er talt om “Fornyelse i oﬀentlig sektor”: Anbudsregler, innovasjon, llit kontra kontroll.
vik g å snakke med både den unge og foreldre- “Omdømmebygging i frivillige organisasjoner”
ne. Kostnad for en som reiser ut, ligger på 25 – ble også ta opp. S kkordet er kommunikasjon.
30 000 kr. For en innkommende ligger det på 20 Rotarys polioarbeid hører l de store historiene,
– 25 000 kr. Klubben kan komme med ønsker mens Honnørfesten og festen på Strannasenteom land studenten skal komme fra. Søknadsfrist ret hører l de små historiene. Det tar lang d å
bygge opp et omdømme og kort d på å rive det
for studenten: 1. nov. Klubbens frist: 1. des.
ned. Man må tenke både strategisk og tak sk.
Forberedelser Ɵl å ta imot en student: Velge en Svein Tore nevnte også utvekslingsstudentene
rådgiver, finne vertsfamilier, budsje ere, forbe- som var på konferansen. De så på året i et annet
land som en opplevelse for livet, og de hadde
rede klubben og vertsfamiliene.
fantas sk kontakt med sine vertsfamilier.
Til slu informerte Tone om CAMP for aldersPå konferansen hadde Ole Devold en presentagruppa 16-25 år. De e er sommerleirer som
sjon av prosjektet vårt i Nairobi.
Til slu informerte Tone om CAMP for aldersgruppa 16-25 år. De e er sommerleirer som
foregår i ulike land. Informasjon blir lagt ut på
ne et over ny år, og man kan søke utover hele
våren.
Videre må man finne en kandidat ( outbound ),
foreta et intervju og lage en anbefaling. Det er
vik g å snakke med både den unge og foreldrene. Kostnad for en som reiser ut, ligger på 25 –
30 000 kr. For en innkommende ligger det på 20
– 25 000 kr. Klubben kan komme med ønsker
om land studenten skal komme fra. Søknadsfrist
for studenten: 1. nov. Klubbens frist: 1. des.

ISIL v/ Svein Jordahl
ISIL står for Islamsk Stat i Irak og Levanten.
Hvem er med i ISIL? Muslimske fundamentalister, sunnimuslimer, også muslimer bosa i vestlige land. Man regner Al Qaida som den opprinnelige organisasjonen. ISIL er utbrytere fra Al
Qaida. ISIL har en styrke på ca. 20 000 – 30 000
mann. Styrken har moderne våpen, er rike, tar
ska er fra befolkningen, samt kontrollerer oljefelt.
Hvor holder ISIL Ɵl? Organisasjonens medlemmer befinner seg i Syria, Irak, Pales na, Jordan
og Israel.

Hva vil ISIL? Man vil lage et kalifat i Levanten.
Kalifen styrer både religion og alt annet. ReliForberedelser Ɵl å ta imot en student: Velge en gion, poli kk og forvaltning er e . ISIL fører
hellig krig, Jihad, og mener at medlemmene
rådgiver, finne vertsfamilier, budsjeƩere, forforsvarer islam. Shia-muslimer ses på som ikkeberede klubben og vertsfamiliene.
troende, og derfor trues de l å konvertere eller
bli drept.
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Skoleuniformer i Nairobi v/ Reidar Kjelstrup
Det er sendt 15 000,- l anskaﬀelse av skoleuniformer. Klubben har få noen midler fra Rotary
sentralt. Reidar foreslo at beløpet hver enkelt
betaler, heves l kr. 250,-. Han minnet også om
å kny e Grasrotandelen ved Tipping l Tvedestrand Rotaryklubb. Da kan disse midlene brukes l skoleuniformer. Siste utbetaling l klubben var på 577,15 kr.

Narobiprosjektet.

Hilde Marie-

Informasjon til Klubbens medlemEmne: SLUTTRAPPORT DGmer.
MIDLER 2014

Hallo Edrund !
Her kommer vår rapport for de ldelte DG-midler
og så hjemover
...
l vårt skoleuniformsprosjekt
i Nairobi.
Prosjektet er dsubestemt og løper fra år l år
så lenge vi har Astrid Hareide som lokal admini
strator.
Siden start i 2010 har vi formidlet over 54.000 l
beste for elevene ved skolen i Pumwanislummen.
Av de e beløpet ligger også de første 15.000 fra
distriktet + årets
DG-midler inne. Astrid får også bidrag fra en
Lions klubb ved Hamar, som hun bruker l innkjøp av sko da vårt bidrag ikke strekker l for
alle de 450 elevene ved skolen.
Kopi av denne mailen går l de andre prosjektmedlemmene, l presidenten, og l kasserer og
revisor i klubben, da prosjektmidlene inngår ikke
i klubbens ordinære dri sregnskap.
Da vi fikk ca halvparten av hva vi søkte om, så
har vi også selv bidra med lnærmet det halve
av hva vi sa e opp i søknaden for å få regnestykket l å gå opp i forhold l hva Astrid ha
brukt i denne forbindelse.
Med hilsen fra Tvedestrand Rotaryklubb
Reidar K.
Neste nummer kommer i

Fødselsdager :
Bjørn Walle
Helge Nilsen

04.09
28.09

