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Det er all d spennende med egoforedrag, for
da blir i kjent på en annen måte. Geir hadde
kalt si foredrag “Mi liv som fisk” og vi fikk
raskt vite at vann og sjø hadde spilt en vik g
rolle i hans oppvekst.

Geir hadde deler av
sin oppvekst i Oslo
da hans far jobbet på
en a øringssentral
for krigsskadde ved
Sinsen. Her gikk Geir
i barnehage og fant
på gu estreker så
Innkom. president :
det holdt. I 5 årsalderen dro han og venninna
President Svein
Olaf Jørg Hafredal. Anne Grethe på “bærtur”, de ble funnet i god
Inge Marcussen
behold og kunne hentes ved Rodeløkka poli En President må takle utfordringer.
kammer. En annen gang må e han reddes i et
vannrør han hadde krøpet inn i – av en mann
med et bein. Da han ble li eldre og fly et i
Stjernetegn i mai:
blokk ved Lambertseter fant han og kamerateTvillingene 21.mai—21.juni
ne ut at arbeidsheisen i den uferdige naboblokka var at naturlig lekested. Det var det ikke. Og
Du er temperamentsfull, filosofisk, intel- vet dere hvorfor Geir har en ødelagt tommel?
ligent, rasjonell og effektiv. Men du kan
Han lekte med knallperler da han senere bodde
også være utålmodig og rastløs, snakkesa- i Arendal. Han pu a fingeren oppi ei hylse og
lig, barnslig og useriøs.
det smalt. Stakkars mor, hun kunne følge blodsDu passer best sammen med: Vekten,
porene fra hjemmet og l sykehuset. Videre
Vannmannen, Løven og Væren
fortalte og viste Geir bilder fra det året de bodElement; Luft
de i Manila, da var han rundt 12 år og minnene
er mange. De e var i forbindelse med hans fars
Krepsen - 22. juni - 22. juli
jobb. På Filippinene var de hyppig på u lukter
og hadde god kontakt med lokalbefolkningen.
Du er ærgjerrig, og føler stor tilknytTilbake i Norge fortalte Geir om egen skolening, intuitiv, sympatisk og føler stor omsorg. Men du er også mistenksom, manipu- gang, ikke bare med glede, men også om tunge
dager. Likevel ble det e er hvert mye bra også
lerende og kan være innesluttet.
for han begynte nemlig å spille i band i Arendal,
Du passer best sammen med Skorpiomusikkgleden holder han fortsa ved like.
nen, Fisken, Jomfruen og Tyren
Element; Vann

dig næringsdrivende innenfor kjøkken, videre
hos Gjeving trevare og så l sist hos Sol eld
møbler hvor han ble l han ble pensjonist i
2014. En lang og god yrkeskarriere, men nå skal
han nyte dagene og holde seg fortsa sprek
med sine 64 trinn fra veien og opp l huset.
Cecilie G.

ROTARYMØTE 11.05.
Møtested: Rotar ykjeller en
Møte leder: Pr esidenten
Fremmøte: 74 %
Sang: “I en liten sørlandsby”.
Ordfører Jan Dukene
skulle holde foredrag
om ny videregående
skole: prosess, fremdri og tanker. Før
han gikk i gang hadde
han derimot en rask
gjennomgang av andre
pågående saker som
er vik g for kommunen sam dig med den
nye skolen. Vi står
foran mange valg i kommunen vår og det er
vik g å tenke helhetlig for å få best mulig resultat i frem den.
E-18, e er mange års arbeid, skal første
del åpnes i 2018.
Næringsarealer, de e som følge av utbyggingen av e-18. Reguleringsplaner må
lages.
Fylkesveien/Slo a, reguleres og gir nye
muligheter.
Ny barneskole for sentrum i Lyngmyrområdet, men med mulighet for utvidelse.
Ny barnehage skal bygges, de e for å
eﬀek visere dagens dri og lukke 2
gamle ineﬀek ve bygg.

E er hvert som Geir vokste opp, bygde han
flere båter, både av typen som sank ved sjøROTARYMØTE 4.05.
se ng og de som var mer planlagt og suksessfulle. Tror han kom l 4 eller 5 båter. En av dem
en 16 fots katamaran som han bygde sammen
Møtested: Rotar ykjeller en
med Espen Benestad. Han har også vunnet
Møte leder: Pr esidenten
Tvedestrandsrega aen en gang, men sier at det
Fremmøte: 57 %
kanskje var fordi Oslo-gu a ikke kunne løypa. Havneplanen skal slu øres i forbindelse med
Geir har altså bodd både i Oslo og i Arendal, avslutning av Bylø .
Sang: “Tanta l Beate”.
men er nå lykkelig på Grønland. Her bor han
Herunder faller båtplasser, rådhuset og
sammen med sin kone Bodil. De gi a seg en
Program: Klubba en
åpning av Møllebekken.
snøfull dag i april 1969, med Ole Jacob som
Egoforedrag av Geir Nylen.
Holgata og hovedgata skal ha ny dekke.
forlover. Han har to voksne barn, Kris n og
Trafikk og parkeringsplan i byen.
Før Geir fikk ordet, fikk alle takk for god innsats Frode og 4 barnebarn. Av yrke ble Geir først
kokk og senere ble det Norsk korrespondanse“Raet Nasjonalpark”, se fylkesmannen.no
på Honnørfesten. Der var det godt oppmøte, skole og bedri søkonomi. Geir har jobbet med
Ny kommunestruktur.
nok sni er og flo stemning som vanlig.
mye og nevner Block Watne, Gauslå, selvstenI dette nummeret kan du lese om:
04.05. Klubbaften. Egoforedrag fra Geir Nylen.
11.05. Ny videregående skole ved Ordfører.
18.05. Bedriftbesøk til «Den lille dyrehage».
25.05. Møte fri p.g.a. 2. pinsedag.

Programmer framover:

Frammøte denne måned: 66 %

01.06.Klubbaften.
08.06. Golar Metall . Ved Trygve Eriksen
15.06. « For kvinners helse » ved Solveig Melbye.
22.06. Ut i det blå.

100 %: Ole J. Th., Arne B., Trygve E., Geir N.,
Cecilie G. Tor- Erik N., Oddvar P., Knut S.,
Ragnar L., Svein Inge M., Anne Berit N.
I andre klubber: Leif Fage,
Bærum Rotary den 4.5.15.

22.06. Presidentskifte.

Ny videregående skole ved Mjåvann; prosess, en engasjert eier av dyrehagen, Terje Jensen. med og som med glede ser hvor langt de er
Han gav oss først innføring i parkens historie kommet. De ønsker ikke å bli en stor kommerfremdri og tanker.
mens vi sa inne, så fikk vi omvisning i regn- siell bedri , men de ønsker å lby gode oppleDet jobbes simultant med kommuneplan,
skogen med mulighet for nærkontakt med velser for besøkende og et trygt miljø for dyreomreguleringer og tomtekjøp. Skolen skal
flere spennende dyr og l slu rakk vi både is ne. De ville fortsa ha kontakt med besøkende
bygges for 600 elever, men med mulighet for
og kaﬀe i kafeen mens vi kunne s lle ekstra både i kasse, på foring, på omvisning og være
utvidelse mot 1000 elever. Det er fylkeskomspørsmål e er runden vår.
de som sa farvel ved dagens slu .
munen som har arbeidet med de e og skolen
skal stå ferdig i 2019. I forbindelse med den - Men først etter prøvespill og aksept!
nye veien l Slo a og e-18 vil innkjøring l
Tvedestrand endres, og de e gjør at Arendal
øst ser mot oss som et egnet boligområde for
frem den. De e er også et vik g moment som
kommunen må ta på alvor og utny e underveis. I lknytning l den nye skolen i Mjåvann ,skal det også bygges ny idre shall, og
det må tas s lling l hva denne skal inneholde
for undervisningsøyemed. I og med at skolen
Kommer det noen å ser på i dag,‐tro?
Pausen ble godt beny et.
har idre slinje er det visse krav l fasiliteter ,og fylkeskommunen har nok også en krav- “Den Lille Dyrehage kan nå med stolthet vise Nærmere 35 000 gjester besøkte Den Lille
liste l innehold? Ny videregående i kommu- frem Norges flo este Regnskog! En magisk Dyrehage i 2014, l tross for at det var stengt i
nen åpner mange spørsmål som vi som inn- innendørs a raksjon på 1200m2, som viser orårets første fire måneder i forbindelse med
byggere må være med å ta s lling l. Det er frem e unikt mangfold av planter og fri le- utbyggingen av den store regnskogen. Terje
vik g at vi deltar i deba en nå og ikke si er på vende dyr. Alt oppleves i e helt spektakulært fortalte at bu kken går i pluss, men at de er
gjerdet. Hva ønsker Tvedestrand inn i den nye miljø. De e må bare oppleves!
avhengig av dårlig sommervær for at tallene
skolen? Hva er best for byen? Skal vi ha aula,
skal være gode. På solskinnsdager ligger de
kultursal, cafe og svømmehall? Hvordan vil vi
stabilt på 200 besøkende, mens på regnværsbeny e området utenfor skolen best mulig og
dager er de oppe i over 1000 besøkende. Den
vil vi at all ak vitet i byen skal fly es dit? Hva
- ognye
så regnskogen
hjemover ... har nå begynt å ta form, plantrenger vi? Lysløype, sykkelløype, ak vitetstene har vokst og miljøet der er absolu godt.
park, rullestolløype etc. Hva skjer med det
gamle idre sområdet om alt fly es dit? Vi må
klare å tenke på begge områder slik at ikke det
ene ødelegger for det andre. I llegg l å ta
standpunkt l alt de e, skal vi også gjennomføreSolberggruva.
kommunestrukturendring i samme dsFra
Hva ser dere på ?
periode. Dukene holdt et spennende foredrag
og oppfordret oss innbyggere l å være våkne REGNSKOGEN i Den Lille Dyrehage er iden sk
og delta i prosessene. Om vi ikke følger med i l regnskogen i Sør- Amerika! Her kan en oppGode venner er godt å ha.
men nå, kan vi risikere at løsningene ikke blir leve fri levende dyr, over 170 forskjellige
de beste. Vi avslu et kvelden med spørsmål l plantearter og ekte regnvær! Småaper, fugler, Større parker ville nok stengt i 2 år før de slapp
fisk og krokodiller er bare noen av dyrene du publikum inn, men her er de var avhengig av
Dukene og han svarte godt og engasjert.
inntektene så de e hadde de ikke ha
d l.
Cicilie G. vil kunne se i denne ekso ske verden! Her er
det varmt, klamt og fantas sk flo å være! Strømregningene l å holde varmen i regnskoBåde Dvergsilkeapene og Springtamarinene gen la på 150000 i mnd og da skjønner vi at de
ROTARYMØTE 18.05.
har nylig få unger og disse kan beskues mens ikke kunne holde stengt.E er de e trivelige
Møtested: Brokelandsheia.
de u orsker regnskogen på egenhånd!!” – bedri sbesøket oppfordrer vi alle l å ta turen
“Den lille dyrehage” .
l Den lille dyrehage, med eller uten barn og
tekst hentet fra hjemmesiden deres.
oppleve
dyrene på nært hold.
Cecilie G.
Bedri sbesøk l “den lille dyrehage”. En flo
Parken åpnet i 2009 e er mange års forargjeng på l sammen 27 stykker dro l BrokeFoto fra Den Lille
beid, og Terje driver parken med sin kamerat
Er sommeren
dyrehagen.: Oddvar
landsheia. 19 medlemmer, gjester, 1 prøvePedersen og Cecilie
Nils Harald Reiersen. Han fortalte om eventyrkommet?
medlem og trivelige barn. Her ble vi mø av
Granerud.
lystne gu er som brenner for det de driver
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