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 Kjære Rotaryvenner!                                                                                                            
  
Julemåneden er over,  
og vi har tatt fatt på et nytt år. 
Jeg benytter anledningen til å  
ønske dere alle ET GODT NYTT ÅR!  
Vi hadde et flott julemøte i Holt Kirke med etterfølgende møte i prestegården, og 
jeg er sikker på at alle som hadde anledning til å være tilstede, satte pris på tilta-
ket, - også i år. Tiden mellom jul og nyttår, har vel stått i forskrekkelsens og sor-
gens tegn for oss alle, der vi har sett og lest om den store tragedien i Asia.  
Tankene våre går til de som er blitt berørt av tragedien. Enten det er venner, kjen-
te eller andre i Norge eller andre land. 
Jeg ønsker dere velkommen til den siste halvdel av dette rotaryåret. Vi sees. 
                                                     Hilsen Svein 

100 % fremmøte i desember vil tatt 
med i neste nummer av Kjellerposten. 
Innformasjon ikke tilgjenge-

PROGRAMMENE i januar 2005: 
03. Klubbaften. 
10. Tv.strand kommunes utfordringer i 2005. 
      v/ Rådmann Jarle B. Hanken 
17. Hellerdals Begravelsesbyrå v/Lars Landemyr 
24. Utviklingen innen helsesektoren i Tv.strand 
      v/ Helse– og omsorgsjef Torill Skår 
31. ”Vannkraft” v/ Knut Aall 

Frammøte i desember:  ? % 
  Vi gratulerer med  dagen:    
 
      25.01.05  Tore Planke 

Presidenten har ordet: 

 

 

 
JULEN 

TRADISJONENENES HØYTID 
Del 2. 

For julen er tradisjonenes høytid. Mye er 
hentet fra andre land, men er etter hvert 
blitt helnorske juleskikker. 
EVANGELIET 
er en spennende historie om Jesu fødsel, 
som husets herre leste høyt for husets folk 
den gang julen først og fremst var  en 
religiøs  høytid. I mange hjem var Bibe-
len, katekismen og salmeboken de eneste 
bøkene som fantes. 
PRESANGER  vil vi ikke unnvære til 
jul. Denne skikken stammer fra den ro-
merske kalenderfesten, og hadde opprin-
nelig form av nyttårsgaver fra samfunnets 
høyere stand til den lavere. I høymiddelal-
deren, havnet nyttårsfeiringen i skyggen 
av julefesten, og nyttårsgavene ble julega-
ver  isteden. 

NISSEN  eksisterte lenge før kristen-
dommen. ”Urnissen” kommer fra oldti-
den og er kledd i skinnfell. Han ble 
etterfulgt av flerfoldige små gnomer 
som: tuftekallen, skipsnissen, kirkenis-
sen, husnissen, skognissen og fjøsnis-
sen. 
Den impoterte julenissen var opprinne-
lig en katolsk helgen, St. Nikolaus, 
som ble valgt til biskop i Myra i Lille-
asia på 300-tallet. 
Se for øvrig Atles gode foredrag den 
6/12 i dette nummer. 
TREET som vi sleper inn i stuen og pyn-
ter med glitter, flagg, lys og stjerne, er en 
tradisjon fra Tyskland. Allerede i 1500-
årene begynte Tyskerne å dekorere forsam-
lingslokaler med pyntede trær eller kvister 
til jul. Inn i hjemmene kom det hundre år 
senere. I Norge har skikken vært vanlig i 
bare snaut hundre år.                  T.L.D. 
 

DESEMBER  2004 

IT - ansvarlig: Helge Nilsen, Skipperheia, 
Sagesund, 4900 Tvedestrand 
E - post: admin@sentralvaskeri.no 

ET NYTT ÅR 
 

D et er vemodig og rart 
når det er klart åpenbart 

at enda et år er endt. 
 

D et nye år er i emning 
med sin forventings-stemning - 

en side i årenes bok er vendt. 
Er jeg fyllt av tro, det håp og den  kjærlighet 
som kan gi oss den glede og herlighet 
som livet en gang var tiltenkt å være? 
 
 

E nhver da gå i seg selv 
i det nye år, under himmelens hvelv 

i vår korte jordelivs sfære - 
for å finne meningen med at vi bor 
og lever og virker på denne Guds jor’d 
som ble gitt oss som  arv, som vi eier! 
Gi oss  å være den gode tro tjener 
som ønsker og tror og håper og mener 
at å gi er å vandre på kjærlighets veier. 

A lt hva du eier og  er har fått, - 
se til at det nyttes, og nyttes godt! 

unn deg den  glede det gir deg å gi! 
Det er ved å gi at du selv vil få  - 
det har vi erfart, - det kan vi forstå - 
en glede som gjør oss fri. 
Så detfor: gå inn i enda et år 
med talenter du har i krefter og evner - 
la kjærlighet være en felles - nevner, 
strø glede og smil omkring du går! 
La vennskap/respekt være  normer som rår: 
VELSIGNET  VÆRE DET NYE ÅR ! 
 
                    Carolus  (Karl Ragnar Hafsten) 

              ********************* 
ROTARY OPPLYSNING: 
KLUBBTJENSTEN:  
Pkt. 1: Å lære våre medmennesker å 
kjenne. Det er en obligatorisk komite`, 
som avhengig av klubbens størrelse og 
speselle ønsker, kan deles i underkomite-
er. 
YRKESTJENESTEN:  
Pkt. 2:  Å stille høye etiske krav til oss 
selv i yrke og samfunnsliv,og å vise re-
spekt og forståelse for alt nyttig arbeid. 



 
 

 
Møte 06.12.04                                                                                                                                            
Rotarykjelleren 
Møteleder  President Svein Jordahl 
Program  Klubbaften med valg og  egoforedrag ved Atle Goutbeek: 
  Juletradisjoner i Nederland 
 
Rotaryinformasjon: Det anbefales sterkt at man møter i andre klubber.  Arne har erfart 
gjennom mange år at dette er både nyttig og hyggelig .  
Han er trolig den i klubben som har gjestet flest andre klubber i Norge.  
 
Valg: Atle, Gunnar, Berit, Egil og Reidar ble valgt, sistnevnte også som visepresident. 
Neste år rykker Ole Jacob opp som president.  
 
Atle er født og oppvokst i Nederland der han bodde i 23 år, og studerte arkitektur på 
kunstakademiet. Han fullførte ikke studiene pga farens sykdom og død, men fikk likevel 
jobb i Tvedestrand hos Forenede Arkitektkontorer. Etter en tid etablerte han seg som selv-
stendig og satset sterkt på IT, med PC og avansert programvare.   
Julen handler om å være god mot andre, men også mye om hygge med gaver og mat. 
Hyggeaspektet stammer fra St. Nicholas, født i 270 eK i Asia. Han var biskop og ble etter 
hvert anerkjent som hellig i svært mange land og særlig kjent for å hjelpe folk i nød. Han 
ble etter sigende sett i 1410 i Myra i Tyrkia, og ble deretter skytsengel for nederlandske 
sjøfolk i utenriksfart. Den  6. desember feires han i Nederland, som Sinterklaas.  Sin-
terklaas bor mesteparten av året i Spania, men hvert år fire uker før 6. desember kommer 
han derfra med båt. Han kommer alltid i følge med sin sortkledte knekt, Svarte Pete som 
er den som går ned i pipene. I Nederland er det forbudt å reklamere for jul før 6. desember 
og man feirer ikke julaften. Feiringen finner sted den 5. desember på kvelden. Barna lager 
en ønskeliste som legges i en sko, og de sitter om kvelden foran peisen og synger for å få 
gave. De som ikke er snille, må være med tilbake til Spania – i sekken. Den 24. er det 
mange som går til kirken ved midnatt.  Mange feirer den 25. med familien, og mange går 
ut og spiser. Historien kommer altså fra Tyrkia, og figuren kom til Europa gjennom de 
nederlandske og belgiske sjøfarere. I 1809 kom han for første gang til USA, der han ble 
beskrevet som en vanlig snill borger.  I 1823 kom ”The Night before Christmas”, som er 
den historien vi kjenner, og dette er trolig koplingen mellom Santa Claus og julen.  
Coca Cola startet annonsering med Santa Claus i 1931.                                      
          Stein Bergsmark 

 

Møte 20.12.04  
Rotarykjelleren                                                                                                                                           
Møteledere  President Svein Jordal 
Program  Åpen post 
Presidenten kunne ønske velkommen til en liten og eksklusiv forsamling, som imidlertid 
vokste etter hvert. Tor Erik, som er i full gang med julehandelen, klagde ved sin ankomst 
over at møtet startet i arbeidstiden.  
Praten gikk om løst og fast, og det ble fortalt noen vitser, alle på den riktige siden av stre-
ken. Ragnar, som har tenkt å pensjonere seg snart, i alle fall delvis, benyttet anledningen til 
å fortelle litt om nye økonomiske rammebetingelser for bøndene og om sin egen situasjon 
innen griseoppdretten. . .  

 

                          

Da han startet for mange år siden var det 15 som drev med gris, nå er det bare fire 
igjen. 
I hele Holt og Dypvåg, er det i dag bare tre som driver med melk, inklusive landbruks-
skolen, som vurderer å legge ned.  Med så få bønder forvitrer fagmiljøene og det kolle-
giale nettverk, og det blir tyngre å drive     
                                  Stein B.

 
. 
 
. 

Julemøte i Holt Kirke 

Julemøtet ble en stilfull og høytide-
lig inngang til julen for de Rotary-
medlemmene med damer som had-
de møtt fram denne kvelden, og et 
hyggelig ettermøte i prestegården 
hos Anne Berit og Njål Klevberg. 

Ragnar Hafsten ledet 
møtet på en fin og 

verdig måte. 

Njål prest, holdt en 
fin preken til oss. 

Holt prestegård 

 Møte 13.12.04 

T.L.D. 


