
PRESIDENTEN           

HAR ORDET : 

Kjære Rotaryvenner! 

Vi har fortsatt kunne nyte 

fantastisk flott høstvær 

med lite nedbør og ganske 

mildt med mye sol. Vi har hatt  

flere betydelige       arrangementer og inter-

essante møter i oktober måned. Ett av disse 

var klubbens tradisjonelle fest for beboerne 

på Strannasenteret  19. oktober.  Vi hadde 

gleden av å ha et meget godt frammøte 

med fullsatt spisesal. Jeg vil gjerne benytte 

anledningen til å takke nok en gang festko-

miteen med Bjørn i spissen, godt assistert 

av Oddvar, for et flott arrangement. Jeg ble 

også inderlig oppfordret av en av deltager-

ne til å overbringe en stor takk til klubben 

for dette tiltaket. Beboerne setter umåtelig 

stor pris på denne festen med så mye deilig 

kake og sang av barnekoret! Det er slik 

man kan være; «a gift to the World».  

Det dreier seg ikke bare om innsamling til 

pengegaver utover de obligatoriske bidrag 

vi yter til Rotary International/RTF gjen-

nom vårt jevnlige klubbarbeid.  Det er 

mange måter vi kan glede våre medmen-

nesker på i hverdagen.  For vår klubb er det 

også prisverdig det initiativet som Reidar 

står i spissen for med pengegaver til skole-

barn i Nairobi, Kenya.  Jeg vil takke alle 

medlemmer som har villet yte det lille eks-

tra for å skaffe disse fattige barna skoleuni-

former, og på den måten hjelper vi til med 

å bekjempe analfabetisme ute i verden. 

På månedens siste møtedag hadde vi besøk 

av Distriktguvernør Bjørn Aas fra Stavern 

Rk sammen med AG Svein Tore Stiansen. 

Det ble et hyggelig møte med servering av 

nydelige snitter. Praten gikk livlig under 

samværet etter foredraget og det ble litt 

lenge møte enn normalt. Formøtet gikk 

også bra med en detaljert gjennomgang av 

klubbens mål og planer. Guvernøren har 

forståelse for at klubben må innrette sin 

økonomiske yteevne i henhold til de lokale 

forutsetninger og medlemsmasse. Klub-

bens økonomi er litt anstrengt på driftssi-

den, og vi bør forholde oss til dette når vi 

gjør disposisjoner som medfører større 

utlegg fra klubben. Det hadde vært ønske-

lig om man kunne dra i gang et arrange-

ment i Tvedestrand Rotaryklubb sin regi 

som kunne skaffe betydelige inntekter, slik 

at man ikke hele tiden må vurdere om man 

har råd til f.eks. og sende utsendinger til 

distrikts-konferanser og lignende evene-

menter. 

Mens vi venter på at vinteren kryper inn på 

oss, nærmer tiden seg for en ny fest; denne 

gangen med Julebord på Rådhuset 27. no-

vember.  Festkomiteen med Anne Berit 

som «ansvarshavende», har god kontroll på 

dette, og en flott innbydelse er nå sendt ut 

til den enkelte. Vi håper at de fleste med-

lemmer med ledsagere har anledning til å 

være med på denne festen! 

          Hilsen Olaf Jørg. 

ROTARYMØTE 2.11.2015. 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder: Fungerende 

President Ole Devold 

Program: Klubbmøte 
Oddvar Pedersen fikk ordet først og minnet oss 

på oppmøtetider for hhv. komiteen og andre 

medlemmer i forbindelse med ‘Hyggekvelden’ 

på Strannasenteret neste mandag, 19. oktober. 

Deretter fikk Hilde M. Nistov ordet.  Hun tok 

opp arbeidet med rekruttering av nye medlem-

mer.  Alle faddere oppfordres til å ta kontakt 

med ‘sine’ potensielle medlemmer og følge dem 

opp. 

Kveldens fremmøtte fikk så gleden av å høre 

Svein Jordahls utrolig interessante og enga-

sjerende foredrag om flyktningsituasjonen i 

verden, hvordan den påvirker Europa – og der-

med også Norge.  Samme hvordan vi snur og 

vender på det, vil den hverdagen vi kjenner som 

‘norsk’ påvirkes og endres. Total i verden er det 

59,5 millioner mennesker på flukt ifølge Flykt-

ninghjelpen.  Av dem er 38,2 millioner internt 

fordrevet, mens 21 millioner har måttet forlate 

landet sitt. 

I Europa strømmer det på med flyktninger som i 

hovedsak kommer via Italia og Hellas. Spesielt 

fra Syria er antallet stort.   

Italia og Hellas som er hovedmottagerne av 

flyktningene sliter med å håndtere strømmen, og 

har bedt EU om å ta mer ansvar og hjelpe dem. 

Det er spesielt 3 ting som skiller denne flykt-

ningsituasjonen fra andre: 

1) Den humanitære siden: De fleste flykter  

over havet i små gummibåter, og antallet som 

drukner er stort – flere tusen har druknet til nå i 

år. 

2) Hvem flyktningene er: I hovedsak er  det 

unge menn som søker seg til Europa, men det er 

også mange barn som reiser alene, og en del 

unge, gravide kvinner. 

3) Belastningen på enkeltland: Hellas og Ita-

lia oversvømmes av flyktninger, og har enorme 

utfordringer både økonomisk og strukturelt.  

Man ser at flyktningene ikke nøyer seg med å 

dra til nærmeste trygge land; de drar dit de me-

ner forholdene er ‘best’. 

I dette nummeret kan du lese om: 

02. Klubbaften. Ref. Peisaften. Egoforedrag. 
12. Otechos. Bedriftsbesøk v. Tor Arne Hauge  

19. Sykehjemmet. 

26. NB: Møte med Guvernør Bjørn Aas. 

Frammøte denne måned:  56,4 %

 

100 %:   Ole Devold, Hilde Marie Nistov,  
Tor Erik Nævestad, Oddvar Pedersen,  

                Line Abrahamsen. 
 

Møtt i andre klubber:  Ingen denne måneden.
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Gr at ul er er

med
dagen!

Gr at ul er er

med
dagen!

- Men først etter prøvespill og aksept!  

- og så hjemover ... 

   Fra Solberggruva. 

Interessant er det også at mange i flyktninge-

strømmen ikke er flyktninger fra steder der det 

er uro nå, faktisk er ca. 40% fra Bosnia, Koso-

vo og Kroatia. Det er realistisk å tenke at det 

store antallet muslimer som kommer hit vil 

medføre en risiko for radikalisering, og det er 

svært sannsynlig at personer fra terrororganisa-

sjoner – deriblant IS – er blant dem som kom-

mer hit.  PST prøver å følge med så godt de 

kan, foreløpig har de ikke gått ut med noen 

advarsel på dette området. 

At denne tilstrømmingen vil endre samfunnet 

vårt som vi kjenner det pr i dag er det ingen tvil 

om.           Kirstin R. 

ROTARYMØTE 28.09. 

 Sted: Strannasenteret 

Møtet den 19. oktober var i form av den årlige 

‘hyggekvelden’ på Strannasenteret. Det var 

rekordstort fremmøte, fullt rundt bordene og 

god stemning. 

President Olaf Jørg Hafredal ønsket velkom-

men, og overlot så stafettpinnen til Festkomite-

ens formann, Bjørn Walle, som ledet alle 

gjennom resten av kvelden. 

Et stor utvalg kaker ble servert av medlemme-

ne, og kaffe og te gikk unna. 

Et klart høydepunkt for beboerne var under-

holdningen som Tvedestrand barnegospel sto 

for, med flere flotte sanger.   

I tillegg var gavelotteriet populært, med masse-

vis av premier – noen beboere vant sågar to 

ganger! 

Beboerne takket takk varmt for besøket, og vi 

på vår side takket for oss og lovet å fortsette 

tradisjonen og komme tilbake neste høst. 

    Ref. Kristin R.  Foto Oddvar P. 

 

 

 

Program: Distriktsguvernør Bjørn Aas 

 

Møtet ble innledet med «Tvedestrandssangen». 

 
Deretter ble festkomiteen takket og berømmet 
for en vellykket hyggekveld på Strannasenteret 
forrige mandag. 
 
En klarert liste med forslag til nye medlemmer 
ble lest opp for medlemmene. 
Vi ble også informert om at kommende  
distriktsguvernør har trukket seg, og oppfordret 
til å komme med forslag til en erstatter for pe-
rioden 2017-18. 
 
Tre eksemplarer av ny Rotary-håndbok er be-
stilt.  Kanskje skal nye medlemmer også få et 
eksemplar. 

 
Kveldens hovedinnslag var besøket fra Dis-

triktsguvernør Bjørn Aas fra Stavern RK.   

Han begynte med å minne oss på at "vår tid på 
jorden er kortere enn vi tror" og at vi må ha i 
tankene årets Rotary-tema "Be a gift to the 
world". 
Bjørn Aas snakket engasjert om temaer han er 
opptatt av. Hans distrikt har gjennom mange år 
bidratt betydelig til mennesker i Litauen. Han 
har selv vært i landet og sett hvilken nytte og 
hjelp de har av Rotarys gaver.  Pakkene til Li-
tauen er ‘på bestilling’, sånn at mottagerne får 
akkurat de tingene de har mest behov for. 
Han er også opptatt av at Rotary utvikler ledere 
gjennom opplæring, oppgaver og verv i klub-
ben.  

Det er viktig å ha fokus på rekruttering, og å 
involvere og engasjere medlemmene. Vi må ta 
godt vare på nye medlemmer, og imøtekomme 
deres behov og interesser, samtidig som vi også 
skal ta godt vare på de som allerede har lagt 
ned mange år i klubben.  
Distriktsguvernøren la spesielt vekt på at det er 
viktig for Rotary å nå ungdommer, ikke minst 
via RYLA - det er blant ungdommene vi finner 
kommende generasjoner av engasjerte Rotari - 
anere! 

Klubben ble også oppfordret til å ‘utnytte’ den  
godt kontakten vi har med Tvedestrandsposten 
og være flinke til å vise og fortelle hva vi driver 
med. 
Foredraget ble avsluttet med mulighet til å stille 
spørsmål fra medlemmene.  
Vi takker Aas for inspirerende og relevant fore-
drag til oss.  
               Ref. Kristin R.  Foto Tor Erik N. 

Skoleuniformsprosjektet! 

Hallo alle som støtter vårt skoleuniforms prosjekt! En 

rask info. så også våre nyere medlemmer er orien-

tert:  En skoleuniform med sko koster ca. 200 - 250 

kroner. Tidligere forslag i klubben er at vi gir en 

skoleuniform hver. Noen gjør det – og noen gir til 

dels mye mer. Det er så opp til den enkelte.   

 Bidrag kan enklest ordnes via nettbank til klubbens 

prosjektkonto: 1503.22.13356  (og husk av-

sender!!)  

 

 

NB: 

Det er et ønske fra Kjellerposten at 

vi får litt mer Rotaryinformasjon,. Der-

som vi kunne få jevne drypp gjennom 

året, hadde det vært en berikelse for 

medlemmene.      

Rotary Informasjons—komiteen er: 

Mads Oppegård, Ole Devold, 

Arne Bjørnestad,  Bjørn Walle. 

Nå venter vi spent! 

ROTARYMØTE 26.10.2015 

Møtested: Rotarykjelleren  

Møteleder: Presidenten. 


