Rotarymøte 19.12.05
Møteleder: President Ole Jacob Thorsen.
Program: Åpen post. Nytt fra mitt yrke.
Sang:
" Nå tennes tusen julelys ".
Ragnar Lofstad refererte fra julemøtet vi hadde i Dypvåg kirke og i prestegården hos
fam. Misje.
Presidenten overbrakte julehilsen fra Emil D. i Oslo, orienterte om RYLA-seminar nå i
2006, og han viste til programmet for 1.halvår 2006.
Undertegnede hadde en 3 min. med kort orientering omkring sin "time out", og dermed
også søknad om permisjon fra Rotary frem til sommeren 2006.
Presidenten hadde så " Nytt fra mitt yrke ", hvor han fortalte om Teamtec og
Kina. Temtec produserer ved Tellefsdal i Gjerstad ca. 160 - 170 skipsforbrenningsovner
pr. år. Til sammenligning produserer Kina ca. 200 - 250 pr. år. Kina har tatt mål av seg å
bli verdens største skipsbyggenasjon. Teamtec har lenge hatt samarbeid med Kina, og
bedriften har jevnlig delegasjoner/utsendinger ned dit. Presidenten selv var der i nov./
des. 05. Teamtec har ansatte i Shanghai. Måten Teamtec i dag er konkurransedyktig på
innen forbrenningsovner, er at de " kjøper fra underleverandører - skrur sammen - og
selger videre ". Ole Jakob fortalte engasjert om Teamtecs forretningsforhold med Kina.
Han ble bl.a. spurt om lønnsnivået i Kina, som er ca. 1/10 av lønningene her i landet, ca.
2000 pr. mnd.
Det ble avslutningsvis utvekslet hilsener og ønsker om en riktig god jul, og referenten
benytter sjansen til å ønske alle klubbens medlemmer et riktig godt nytt år 2006.
E. Johnsen
NYTTÅRSAFTEN
Mye overtro knytter seg til nyttårsaften. Da gjorde man spådomskunster for å få vite hva
som kom til å skje i det nye året. De kunne f.eks. smelte bly - og lese fremdriften ut av
den stive klumpen. Man våket inn i det nye året - akkurat som nå - med en viss engstelse. Først en stund etter tolvslaget, kunne man være sikker på at dommedag ikke kom.
På de aller fleste steder ble det nye året skutt inn. Dette var en nyere skikk, men bunnet
også i overtro. For å holde onde ånder borte, skjøt man et skudd i hver himmelretning.
Spiste man et eple på nyttårsmorgene, var det bra mot sykdommer.

Vi gratulerer med dagen:
Kjell Larsen 15.01.06
Tore Planke 25.01.06

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Møte: mandager kl 1845 i Rotaykjelleren.
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: http://www.rotary.no/tvedestrand/
IT - ansvarlig: Helge Nilsen, Skipperheia,
Sagesund, 4900 Tvedestrand
E - post: admin@sentralvaskeri.no

KJELLERPOSTEN
MÅNEDSBREV - TVEDESTRAND ROTARYKLUBB

DESEMBER 2006
PROGRAMMENE I januar 2006:
02. Presidentens aften
09. Tvedestrand kommune i 2006. Ved Rådmannen.
16. ”Ta til høyre ved Orion” ved Baard Midtgaard.
23. ”En reise til Kina.” ved Birger Solfjeld.
30. Hyggekveld på Strandasenteret. Samfunnskomiteen

Desember 2005

Kjære Rotaryvenner!
Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle medlemmene Et godt nytt år.
Jeg håper at alle har hatt en fredelig jul, og fått tid til å kose seg med venner og
familie.
Vi hadde et flott julemøte i Dypvåg kirke. Julemøtene vi holder hvert år er med
på å sette oss i den rette julestemning. Det var høytidelig og stemningsfullt i kirken, og veldig hyggelig med kirkekaffen i presteboligen sammen med hele prestefamilien etterpå. En stor takk til alle som har bidratt til dette flotte arrangementet.
Nå er julen allerede over og vi skal igjen ta fatt på en travel hverdag. Nå går vi
igjen mot lysere tider og kan se fram til en ny vår. Som tidligere er det vel
mange av oss som har masse gode forsetter til det nye året. Personlig så håper
jeg at jeg igjen kan bli litt flinkere til å trimme for å holde kroppen i god form.
Programkomiten har igjen laget et fint og interessant program, som sikkert vil gi
oss mange fine møter utover vinteren og våren. En stor takk til Oddvar og hans
komité.
Jeg ser fram til å ta fatt på det siste halve året sammen med alle rotaryvennene.
Med hilsen Ole Jacob.

Frammøte i desember var 57 %
100 % fremmøte i desember 2005:
Rolf Andreassen, Arne Bjørnestad
Reidar Kjelstrup, Karl Ragnar Hafsten
Ole J. Thorsen, Kåre Arntsen, Einar Johnsen
Tor Erik Nævestad, Ragnar Lofstad,
Kjell Larsen.

KJELLERPOSTEN, redaktør:
Tore L. Dalen, Høyheiveien 6,
4900 Tvedestrand. Tlf.: 37 16 2 6 13

E-post: tore.l.dalen@kabeltv.as

Godt Nyttår
Elsa Beskow
Gjendiktet av Inger Hagerup

Kloven tungt i klokka slår:
” Nå er nyttår inne.”
Takk, du kjære gamle år
som så trett på trammen står
og er snart minne.
Nye år kom med glede, sol og vår
og med takk i sinnet.

Møte 05.12.05
Møteleder:
Program:

Sang:

Innkommende

president Reidar Kjelstrup

Klubbaften med valg.
” Nå tennes tusen julelys.”

Innkommende president, overbrakte hilsen fra vår klubbpresident
Ole Jacob, om for tiden er i Kina.
Kjellerposten for nov.05 ble distribuert på møtet.
Det ble avholdt valg, med følgende resultat: Atle Goutbek, Egil Vatne, Anne Berit
Nedrebø og Torill Skår, som blir det nye styret i kommende Rotaryår.
Ragnar Lofstad orienterte om årets julemøte i Dypvåg kirke med etterfølgende samling i prestegården, mandag 12.12.05. Programmet i kirken ble presentert av Ragnar
Hafsten.
Kåre Arentsen delte tradisjonen tro, både tanker og dikt lesing, - alltid like imponerende. Fra Tore Planke fikk vi en hyggelig førjulshilsen, da han blir borte til jan.06.
Også Roald Olderbakk bidro med en god og fantastisk fiske-historie fra Helgeland,
nærmere bestemt fra Sømna kommune. "Kjempe-kveite-fangsten".
Et hyggelig desembermøte med gode og spontane innslag i den beste tvedestrandske
Rotaryånd !
Einar Johnsen

Møte 12.12.05:

Rotaykjelleren

Møteleder:
Program:

President, Ole J. Thorsen
Julemøte i Dypvåg kirke og i prestegården hos fam. Misje.

Ettermøte på prestegården.
Vi forflyttet oss så over i prestegården til julegrøt, kaffe og småkaker. Bent Inge
Misje snakket om prestegårdsdrift, og fortalte bl.a. at prestegården i Dypvåg da de
flyttet inn for 2 1/2 år siden, ble totalrenovert til en kostnad på ca. 1 million. I dag
fremstår prestegården som et vakkert hjem med vakre mennesker. Deres gjestfrihet er
grenseløs stor.
Enn videre nevnte Misje at prestegården var totalfredet, som nok også innebar at det
ikke bare var enkelt å renovere. Han nevnte bl.a. konflikten mellom konservatormyndighetene og branntilsynet angående en "skarve list" i nærheten av en av vedovnene. Denne ville sistnevnte instans flytte på av brannvernhensyn, mens førstnevnte
ville ha den der den alltid hadde stått. Ja, ja.... Prestegårdene var også oppvekststed
for etter hvert kjente personer, så også i Dypvåg hvor brødrene Harald og Kristian
Scheldrup vokste opp.
Opplysningsvesenets fond. Det er et årlig budsjett på 60 millioner for drift av de 450
presteboligene som vi har i landet. Det er vedtatt at det fortsatt skal være boplikt, eller
som Sokneprest Misje sa : Det er snart bare prestene og kongen som har boplikt. Han
unnlot ikke å nevne at dette også kan være et problem, ikke minst der presten skulle
falle fra, og familien innen et par måneder må flytte ut, for å gi plass til en ny prestefamilie.
Et uhyre interessant emne som vi i Rotary godt kan tenke oss å høre mer om ved en
senere anledning. Oddvar Pedersen orienterte om programmene i Rotary første halvår
2006, og delte ut disse. Det var også hyggelig allsang under pianoledelse av Marianne Misje. President Ole J. takket på vegne av klubben, og overrakte blomster til vertskapet og til kveldens organist.
Møtet ble avsluttet ca. 21.15. En stor takk til et behagelig vertskap ved Marianne og
Bent Inge, og også en stor takk til Ragnar som ledet møtet i kirken.
E. Johnsen

Og julens sanger ble
heller ikke glemt.
Ved Marianne og
Bent Inge Misje.

Kveldens rotarymøte var lagt til Dypvåg kirke med påfølgende samling i Dypvåg
prestegård hos Marianne og Bent Inge Misje.
Pres. Ole Jacob ønsket medlemmer og gjester velkommen i kirken, og overlot ledelsen for møtet
til Ragnar Hafsten som med sikker hånd og manus, ledet denne fine stunden til både sang, diktlesing, og ikke minst til den tradisjonelle lystenning som i år ble foretatt av Anna Katrine P.
Solfjeld. Hun synes det var en ære å få overta dette vervet etter Åse Hafsten. Bent Inge Misje
hadde tanker om: - ”Blander kirken seg for mye inn i julefeiringen ”? Organist Hans van der
Meiden spilte for oss både til allsang og også et vakkert postludium på piano. En svært fin samlingstund for oss ca.35 - 40 frammøtte.
Og praten gikk livlig.
Julemøte i
Dypvåg kirke.

Velkommen
inn.

” Så tenner vi
det første lys” ved
Anna Katrine
Solfjeld.

Og maten ble satt stor pris på.

For alle gode tanker de kan slettes ikke dø,
før ennu bedre tanker er spiret av deres frø.
I.P.Jacobsen

Det gode, så vel som det onde ord,
- snart er de sneen som falt i fjor.
Arnulf Øverland

