
Hilde Marie 

PRESIDENTEN HAR ORDET 

Kjære Rotaryvenner! 
Første fredag og lørdag i janu-
ar var det presidenttreff i 
Arendal. Målene for samling-
en var følgende: Lære av hver-
andre og bli inspirert, bli opp-
datert på utviklingen i Rotary, 
samt øke kunnskapen om Ro-

tary.  
Fredag ble det brukt tid på klubbenes 3-
årsplaner, både i plenum og i AG-gruppen. I 
klubben vår kan vi ta utgangspunkt i planene 
vi laget i høst, for så å få enda bedre fram hvor 
vi vil de neste årene. Distriktet har utarbeidet 
en enkel 3-årsplan (strategier og mål). I denne 
har jeg alt satt inn status pr. 01.01.12 og korte 
opplysninger for Rotaryåret 2011-12. Innkom-
mende president og komiteene må komme 
med forslag for de neste årene. 
Det ble også sagt at klubbens presidenter må 
jobbe i team i en 3-årsperiode. Klubbene må 
gå fra ”mitt år” til ”våre år”. Sammenheng og 
oppfølging er nøkkelen til suksess! 
Lørdag var vi innom mange temaer: Nye gene-
rasjoner, The Rotary Foundation og Future 
Vision Plan, RYLA, World Affair Seminars, 
medlemsnett, prosjektarbeid og idebanken. Jeg 
nevner noe her. 
Medlemsnett er under stadige forbedringer. 
Alle har fått sitt eget passord for å kunne gå 
inn der, f. eks. hvis man vil finne opplysninger 
i matrikkelen. 
World Affair Seminars (WAS) er en ordning 
for vårt distrikt, og fredsseminaret foregår på 
Caroll University i Wisconsin. Aktuelle perso-
ner for fredsseminaret må gå nest siste eller 
siste trinn på videregående skole, være blant 
klassens beste 3. del og være gode i engelsk. 
Vi hadde fordrag av en 19-åring som hadde 
vært på dette i fjor. Nå studerer han medisin i 
Oslo. 

RYLA er for aldersgruppen 19-24 år. Man 
ønsker å få tak i personer som er ledere i for 
eksempel lokale lag og foreninger. Sentrale 
emner er: Etikk i arbeidslivet, utvikling av en 
foretningside, hvordan man kan starte egen 
bedrift, bedriftsbesøk, samt innføring i Rota-
ract. En som hadde vært på dette i fjor, infor-
merte oss sammen med Arendal RK som skal 
ha RYLA i år. Deltakeren er økonomistudent 
og holder på med masteroppgaven sin. 
Idebanken gikk ut på at noen klubber infor-
merte om aktiviteter de holder på med. Klub-
bene i Kristiansand (4 stk.) samarbeider om 
sommermøter. I Kragerø har Rotary leksehjelp 
for innvandrere. Grøm Rotaryklubb lager øl 
sammen. Sandefjord Øst arrangerer uten-
landstur annethvert år. Ni klubber i Vestfold 
samarbeider om Rotaryopplæring. 
I januar ble det kjent at Rotary var i mål med 
Polio Plus-kampanjen. 200 millioner dollar 
var nådd for å få utløst 355 millioner dollar fra 
Gates Foundation. Nylig  annonserte Gates 
Foundation en ekstra gave på 50 millioner dol-
lar. Dette er en takk til Rotary, altså ingen ut-
fordring denne gang. 
Januar har vært en måned med interessante 
foredrag av både Jarle Bjørn Hanken, Terje 
Skretting, Oddvar Løvdal og Martha  Hansen. 
Flott at personer i lokalmiljøet holder foredrag 
for oss. 
Helt til slutt vil jeg takke Trygve E. for hans 
bidrag til nytt vindu i Rotarykjelleren. Nå 
skulle det holde i mange år!    

I dette nummeret kan du lese om: 
02.01.12.: Klubbaften v/Presidenten. 
09.01.12.: ”Rikets tilstand”  v/Jarle Bjørn Han-
ken. 
16.01.12.: Egoforedrag v/Terje  Skretting. 
23.01.12.: Slektsforskning v/Oddvar Løvdal. 
30.01.12.: 6. juli markeringen på Lyngør    
            v/Martha Hansen. 

Programmer framover: Se s. 5 

I forbindelse med ”Prosjekt Skoleunifor-
mer” har vi fått følgende brev fra  
Astrid Hareide, datert 19.12.0211: 
Regner med at dette når dere på nyåret – så 
dermed: GODT NYTT ÅR TIL ALLE! 
I morgen pynter vi juletre, og den 23.12. 
pakker vi julegaver til rundt 300 barn i 
slummen Pumwani med kosedyr, sandaler/
eller et plagg, en kjekspakke, en kjærlighet 
på pinne – og det blir stor stas. Samtidig 
har vi invitert 100 bestemødre som alle har 
eneansvar for mindreårige barnebarn 
(foreldrene er døde av aids). I år har vi pro-
gram med egne krefter fra de 8 barnegrup-
pene vi nå har i gang – sangkoret synger – 
teatergruppen fremfører julespill – hobby-
gruppa skal fremføre dikt, og jentefotball-
gruppa fra Mathara-slummen skal synge 
julesanger. Dette blir flott julefest! 
Til dere kommer  STOR TAKK fra skolele-
delsen i St. John. Det er første gang i sko-
lens liv at vi har egne merker som er bro-
dert på skole-fleece-jakkene – og vi blir lagt 
merke til. 
Kichma-gruppen med jenter som syr jakke-
ne har nå fått inntekt, og det har gjort det 
mulig for dem å begynne god sparing av 
penger til å kjøpe egen tomt og sette opp 
hus for alle tre (i gruppen). Målet er langt 
der fremme, men de er i god gang.  I tillegg 
har de fast ”lønn” på ca 400 nkr pr måned 
til mat og husleie! Det er godt! 
Elevene takker også – det er nok det eneste 

nye skoleplagget de har hatt i sitt liv. Når de 
slutter skolen har de et varmt plagg å bruke 
i kalde måneder og til videregående skole. I 
tillegg har nå veldig mange lært å strikke – 
og det er foreløpig blitt til 120 luer i mørke 
blått med 2 hvite striper. Hver elev som 
strikker en lue får inn på sitt ”skole-spare-
system”  6,50 ksh – og det motiverer veldig 
til å fortsette å strikke. Mesteparten av godt 
blått ullgarn kommer fra Norge!  Takken 
går til alle i Rotary med de beste ønsker for 
2012! 
Klem fra Bjørn og Astrid   
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ROTARYMØTE 02.01. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Hilde Marie. 
Frammmøte: 75% 
Program: Presidentens aften. 
President Hilde ønsket velkommen og 
ønsket et godt nytt år til oss alle. 
Kveldens sang ble utelatt grunnet at vår 
eminente musker, Karl Ragnar, ikke var 
tilstede. 
Hilde refererte fra Guvernørens måneds-
brev og minnet spesielt om presidenttref-
fet som skal være kommende helg i Aren-
dal. Videre ble det opplyst om at distriktet 
ønsker kandidater til årets GSE team. Det 
må være personer mellom 25 og 40 år. 
Dersom noen har egnede kandidater, må 
de gi beskjed til Hilde. 
Vi i vår klubb vil få besøk av et GSE team 
neste år i Mads sin periode. 
Distriktet purrer også noen klubber for sis-
te betaling til Polio Pluss. Vi for vår del er 
à jour med innbetalingene. 
Nils Kristian har for tiden et langtidsopp-
drag i Stavanger og har søkt om permisjon 
ut dette året.  Permisjonen er innvilget. 
Ole Jacob hadde en tre minutter med in-
formasjon om befolkningsveksten i verden 
og hvilke utfordringer vi står over for. Al-
lerede i 2024 vil befolkingen i verden ha 
økt fra dagens 7 milliarder opp til 8 milli-
arder. 
 
Hilde oppfordret samtlige medlemmer til 
å få med seg bekjente på våre møter for å 
flere personer til å kjenne vår organisasjon 
og for om mulig å få potensielle nye med-
lemmer. 
 
Hovedtemaet for kvelden var sommertu-
ren vår og hvordan vi skal arrangere dette 
framover. 
Sist sommer så hadde vi en dårligere del-
tagelse enn tidligere og vi konkluderte et-
ter sist tur at vi må se på opplegget vårt og 

vurdere mulige endringer. 
Det var enighet i klubben om at sommer-
turene skal fortsette. Vi bør imidlertid ar-
rangere turer som ikke har for lang kjøre-
tid og forsøke å finne attraktive turer i 
nærområdet vårt. Primært bør vi forsøke å 
ikke reise før 16.15 til 17.00 på ettermid-
dagen slik at de som ikke har ferie får mu-
lighet til å delta på turen. 
Optimal tid er ca 3. uka i juli. Dette har vi 
også hatt tidligere. Videre er det viktig at 
vi er flinke med bekjentgjøringen i god 
tid.  Det kom opp forslag på å sende invi-
tasjon til rotaryanere som vi vet er i dist-
riktet om sommeren, og også forsøke med 
å sette opp plakater på strategiske steder. 
Vi har allerede flere interessante forslag 
som kom opp på peismøtet i fjor høst. 
Turtkomiteen ved Oddvar og Ole Jacob 
vil jobbe videre med ovennevnte innspill 
og komme tilbake noe senere med et fast 
opplegg for årets tur. 
 
ROTARYMØTE 09.01.  
Møtested:   Rotarykjelleren 
Møteleder: President Hilde Marie. 
Frammøte: 71,5% 
Program: ”Rikets tilstand” v/Jarle   
          Bjørn Hanken 
Gjester:    Jarle Bjørn Hanken, Maria           
        Damsgård, Bjørn Johansson 
President Hilde M. Nistov ønsket velkom-
men. Hun siterte fra Guvernørens 
ukebrev, og skulle komme tilbake med 
referat fra presidentsamlingen i Arendal 
på klubbmøte 6. februar.  
3-min v/Arne Bjørnstad  

Det er forskjell på å være 
rotarymedlem og være en 
rotaryaner.  
Vi er ikke automatisk rota-
ryanere fordi man er rota-
rymedlem. Dette er hvert 
enkelt rotarymedlems opp-
gave. 

Forts. fra s. 5 
Oppbevaring av opplysninger - enkel måte 
er å starte med det populære ”slektstreet”. 
Proband  i slektsforskningen er deg. 
Anesirkelskjema- med probanden i midten. 
Oddvar Løvdahl hadde med seg et anesir-
kelskjema som Hillgaard hadde laget med 
utgangspunkt i fra sin-  og 9 generasjoner 
utover. Dette var før dataalderen og han 
satt mange timer i riksarkivet for å finne ut 
av dette. 
Folketellinger er gode kilder til opplysning-
er. (Digitalarkivet.no) 
Oddvar Løvdahl viste oss programmene 
han har brukt.  
Vi takker Oddvar Løvdahl for et interessant 
og  spennende foredrag.                    Ellen NB  

ROTARYMØTE 30.01. 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Hilde Marie. 
Frammøte: 84%  
Program: 6.juli-markeringen på Lyngør v/
Martha M. Hansen 
Gjester: Martha M. Hansen 
President Hilde M. Nistov ønsket velkom-
men. 
Guvernørens ukebrev handler om Grøm 
rotaryklubb som feirer 25-årsdag. Eneste 
klubben som ble chartret på 80-tallet. 
Presidenten hadde også med koselig hilsen 
fra Trygve og Liv som ferierer på Tenerife 
i disse dager. 
3min /Ellen N. 
Ellen N. hadde noen historier om Kristian-
sands gamle original ”Kjutta”. 
6.juli markeringen på Lyngør v/Martha 
M. Hansen. 
200 års markeringen av slaget i Lyngør blir 
et folkelig arrangement.  
Arrangementet skal ha sin forankring i en 
viktig nasjonal historisk hendelse. 
Markeringen 6. juli begynner med off-
shore- Skagerak-across som starter kl 08.00 
og er (beregnet) ferdig kl 14.00. 
Det blir Nordisk seilas, sammen med mari-
nefartøy  fra Risør til Lyngør. De blir kulis-

ser for markeringen som skal være på 
Lyngør. Dette er et samarbeid med Risør 
kommune, Fylkeskommunen og Tvede-
strand Kommune. 
Kystkulturuka skal også ha sin åpning i 
sundet. Sommeren år 2012 blir spennende 
for Tvedestrand. 
Markeringen blir en gigantisk kystkulturell 
storsatsning, hvor et betydelig antall barn, 
unge og sangere implementeres, og hvor 
profesjonalitet og amatørentusiasme gir 
markeringen kvalitet og kraft. 
Alle kor i Tvedestrand, Vegårshei og Risør 
er blitt spurt om å delta. Det blir ca 200 
sangere. 
Kjetil Bjørnstad har laget en komposisjon 
for koret. 
Barn og unge som er med på dette, er fra 
Holt, Dypvåg, Gjeving, Laget, Songe og 
Tvedestrand osv. 
60 unge trommeslagere fra Aust-Agder 
skaper drama og spenning. Barnekor vil 
være involvert i avslutningen. 
Hele forestillingen vil være i ca 45min. 
NRK og Media-service vil være der og fil-
me. En form for ”rekonstruksjon” av hen-
delsen.  
Kanonjolla har også en viktig rolle.  
Mange frivillige som deltar. 

Martha fortalte 
oss om marke-
ringen med  en 
entusiasme, 
innlevelse og 
energi vi bare 
kan misunne 
henne. 
Vi gleder oss 
til markeringen 
6.juli. 

Ole Jacob T. 

Forts. s. 3 

Ellen NB 

Programmer framover: 
06.02.: Klubbaften v/Presidenten - Info. fra 
presidentsamlingen. 
13.02.: Rotaryfondet v/Mads Oppegård. 
20.02.: Slaget på Lyngør v/Knut Frognes. 
27.02.: Pensjonsreformen v/Svein Jordahl. 

 



Forts. s. 5 

Forts. fra s. 3 
3min- v/Rolf Andreassen. 
Frammøteprosent deltagelse på møter,  var 
emnet Rolf hadde.  
Når han var i tjeneste i forbindelse med 
jobb, og måtte reise bort i lengre perioder. 
Spesielt når han jobbet på fjellet, og måtte 
da komme seg til byen på rotarymøte. Dette 
tok lang tid, og arbeidsoppgavene (de pro-
grammerte) som da lå og ventet, ble nattar-
beid, for dette måtte blir ferdig. 
Egoforedrag v/Terje Skretting 
Terje er født i 1947. Han vokste opp på 
Klepp på Jæren. Reiste til sjøs bare 16 år 
gammel. Da reiste han ut sammen med en 
kamerat. De skulle mønstre på en båt i St. 
Fransisco, men da de kom dit, var båten 
reist. Da ble han og kameraten boende i 
St.Fransisco i 2 ½ mnd. Der hadde de det 
fantastisk De reiste hjem med 
”Stavangerfjord”. 
Så ble det Marinen. Han ble sendt nordover, 
tok hurtigruta til Tromsø. Der ble de sendt 
på Fiskerioppsyn. De brukte amerikanske 
fregatter fra krigen. De ble sendt på Nato-
øvelse i Scotland. Der var han til og med på 
kino på en kjempestor u-båt. De hadde vel-
ferdstur til Edinburg. 
Terje var 21år da han dimmet. 
Tok 2årig teknisk Fagskole. 
Jobbet (ca 30 år) hos Reime &Co A/S- inn-
redninger til fjøs- og grisehus. 
Jobbet på sveiseverksted på Vigra. 
Terje giftet seg og fikk 3 gutter. De bygde 
hus på Nærbø. Der var kona og han også 
beredskapshjem. 
Senere flyttet de hit til sørlandet, siden kona 
hans er fra sørlandet. 
Vi takker Terje for et spennende og inn-
holdsrikt egoforedrag. 

ROTARYMØTE 23.01. 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Hilde Marie. 
Fremmøte: 69,5 % 
Gjester: Oddvar Løvdahl 
                Esben Giving Nilsen 

Program: Slektsforskning v/Oddvar Løv-
dahl 
President Hilde M. Nistov ønsket velkom-
men i vinterværet denne mandagen. 
Hun refererte fra Guvernørens ukebrev. Der 
det nå er klart at Rotary nådde målet sitt i 
Polio Plus prosjektet. 
Melinda og Bill Gates har gitt ytterligere 50 
mill. $ i tillegg til det de har gitt tidligere. 
Fantastisk! 
3 min v/Karl Ragnar Hafsten 
Han var tidligere rektor ved spesialskole. På 
den tiden var det 42 spesialskoler i landet 
vårt. De fleste ble nedlagt på slutten av 80-
tallet, begynnelsen av 90-tallet. En periode 
var de ”oversvømmet” med konsulenter 
rundt seg på spesialskolene.  
Karl Ragnar avsluttet med to gode historier. 
Slekstforskning v/Oddvar Løvdahl   
Oddvar Løvdahl har lenge hatt slektsforsk-
ning som hobby. 
Slektsforskning – kartlegging av data og 
finne ut om slektskap med personer som en 
har kjent i årevis uten å vite om slektskap. 
Kan oppdage hittil ukjente slektninger. Vel-
dig spennende. 
Hvordan komme i gang? Snakk med de 
eldste i familien før de dør og noter ned det 
du får vite og hvem de har fått det av. Bør 
også undersøke dette med kirkebøkene, om 
dette er korrekt. Hva gjorde de? Hva levde 
de av? Osv. 
Mange kilder til opplysninger: Bygdebøker. 
Folketellinger. Kirkebøker. DIS-register. 
DIS-Norge. 
En bok som Cappelen forlag har gitt ut som 
heter ”Våre Røtter” er slektsforskerens 
”bibel”. 
Det finnes en del dataprogrammer for 
slektsforskning; 
”Brothers keeper” heter et program som kan 
lastes ned på PC-n. 
Embla (norsk) familie og slekt, og mange 
andre. 
Det går også an å gå inn på Familie-
search.org. 

Forts, fra s. 2 
”Rikets tilstand”  
v/Jarle Bjørn Hanken 

Årsbudsjett år 2012. 
Økonomiplan år 
2012-2015. 
Budsjettet er binde-
ne.- 
Økonomiplanen er 
plan for 4 år.  
Årshjulstenking og 
Balansert målstyring
(BMS). 
 

Enhetene har vide rammer og fullmakter. 
Årests budsjettprosett- mer penger til bar-
nehage og omsorg. 
Innstramming i kommunal sektor, redusert 
sysselsettingsvekst, konsum og investering-
er. Rekordhøy gjeld i sektoren. 
Befolkningsvekst og pensjonskostnader gir 
store utfordringer. 

Streng økonomiplan vedtatt i desember 
2010, enda strammere i 2014. 
Hvorfor det? 

Felles utviklingstrekk: Lønnsutvikling, 
pensjonskostnader. 
Lokale særtrekk: PU-bosetting (Psykisk 
Utvikl.hemmede) 
Lokale ambisjoner: Økt barnehagesat-
sing, økt ramme til omsorg, DDa mv. 
Avsatt for lite penger til brøyting, sosial-
hjelp, drift av Parkveien, og mindre ut-
bytte fra Agder Energi. 

Folketall 1.11.11= 5969 
 Juni 2011= 6012 (god vekst) 
 Okt 2011  = 5974 

Arbeidsledighet pr okt-11 2,9% i Tvede-
strand. 2,9% i fylket og 2,4% i hele landet. 

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 viser 
ikke en kommunal økonomi som går i ret-
ning av å bli sunn og stabil. 

Skolenedleggelse (Gjeving/Dypvåg)
Redusert lærer- assistenttetthet i skolene 
Mindre spesialped.tilbud i barnehagene-
Mindre tilbud innen næring og kultur. 

Områder med vekst. 
Dagsenteraktivitet for eldre/demente. 
Økt barnehagekapasitet. 
Økt midler til aktivisering/sysselsetting 
av sosialklienter. 
”Byløft 2013/2014”. 

Dette er en vanskelig prosess. Har en ropt 
”ulv” for lite før valgåret 2011? Skal bruke 
kr. 392 millioner brutto i 2012, og et vell 
av tjenester. 
Utfordringene våre er små, hvis vi sam-
menligner oss med andre kommuner i nær-
området og ellers i Norge. 
Vi takker Jarle Bjørn Hanken for en kjem-
pefin presentasjon.  

ROTARYMØTE 16.01. 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Hilde Marie. 
Fremmøte: 69 % 
Program: Egoforedrag v/Terje Skretting 

President Hilde M. Nistov  ønsket velkom-
men. 
Hun gjennomgikk guvernørens ukebrev, 
der det ble henstillet til klubbene om å hjel-
pe til å finne gode kandidater til assisteren-
de guvernører(AG). Det trengs nye AG bla. 
Annet i området Kristiansand og Grenland. 
Ole J. Devold er AG selv, og fortalte oss 
kort hva som er oppgavene for en AG. Bis-
tå guvernøren, delta på gruppemøtene og 
ha ansvaret for gruppearbeidene på sam-
lingene. 
Forslag på 2 nye medlemmer: 
Agate Bergem Tinnan - ny ungdomsprest i 
Tvedestrand, adresse Fururabben  18, Tve-
destrand. 
Sissel Andreassen – organist, adresse Ei-
nerstien 14, Tvedestrand 
Anne Berit Nedrebø har hatt permisjon fra 
februar og ut året. Hun er fremdeles syk, og 
ser seg dessverre nødt til melde seg ut av 
Rotaryklubben pga helseproblemene hen-
nes.  
Vi syntes det er veldig synd, men har for-
ståelse for avgjørelsen hennes. 

Ellen NB. 

Ellen NB 

Forts. s. 4 


