Kjære Rotaryvenner.
En liten hilsen fra ”sommeren” på Madeira.
Beklager å måtte si det, men det er faktisk ganske herlig å slippe ”novembertåka” og
oppleve en skikkelig forlengelse av sommeren.
Madeira er, som de fleste vet, en helt utrolig øy ute i Atlanteren litt nordvest for Kanariøyene. Supert klima hele året rundt. Vi har for tiden variabelt skydekke, ca 20 – 24 grader i luften og 21 i havet. Nettene er aldri kaldere en 16 – 18 grader.
Dette er imidlertid ikke stedet for solbadere og strandliv. Kun klipper og minimalt med
nattklubber, gjør at besøkende her er stort sett spreke ”eldre” mennesker som er glad i
friluftsliv og god mat. (Vi har ennå til gode å treffe en full skandinav i hovedstaden Funchal)!!
I år har Finn Biering og hans Lisen besøkt oss i 14 dager. Kjempehyggelig. Det er gøy å
vise dette miniparadiset til gode venner.
Skal ikke erte dere med flere
inntrykk, men holder gjerne
et bilde-foredrag til våren om
dette utrolige og lille landet
(autonomt under Portugal).
Lev vel alle sammen og på
gjensyn i desember.

Finn Biering

Redaktøren
har ordet:

Mange varme hilsener fra
Tore Planke og Ingrid

Tore P. og Ingrid.

En riktig god jul og et godt
nyttår.
Oddvar Pedersen, 10.12
Berit Nilsen,
12.12
Einar Johnsen, 16.12
Asbjørn Bråtane, 30.12

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

MÅNEDSBREV - TVEDESTRAND ROTARYKLUBB

NOVEMBER 2005
PROGRAMMENE I DESEMBER 2005:
05. Klubbaften. Valg av nytt styre.
12. Julemøte i Dypvåg kirke, (vanlig tid ).
19. Åpen post - Nytt fra mitt yrke
26. Møtefri. ( 2. juledag.)

November 2005
Kjære Rotaryvenner!

Så er høstsemesteret snart slutt, og Julehøytiden nærmer seg
med kjappe skritt. Siden dette er siste nummeret av Kjellerposten
dette året, vil redaktøren få takke referentene for en god og samvittighetsfull jobb. Håper at avisa vår er et hyggelig innslag i
Rotary - hverdagen.
Derfor vil vi få ønske alle lesere av vår avis:

Vi gratulerer med dagen:

KJELLERPOSTEN

Jeg fikk en telefon fra vår president, Ole Jacob. Han ringte med sin mobil
og forbindelsen var god, men litt hakkete. Av en eller annen grunn kommer han ikke gjennom på internett fra sin ”lap top” slik han pleier, og får
derfor verken sendt reisebrev eller mail til Kjellerposten.
Han fortalte at han etter en del reising, nå bor på et førsteklasses hotell i
Nan Jing ca. 300 km inn for Shanghai. Nan Jing ligger ved floden Yang
Se ( 600 - 700 meter bred ). Det ligger store skipsverft ennå lenger oppe.
Utenfor er det ufyselig surt og blåsende - omtrent slik vi har det for tiden,
til tross for at byen ligger på høyde med Israel. Men været kan skifte veldig radikalt der borte. Forleden dag hadde de behagelige 20 plussgrader.
Selv om det ikke feires jul der borte, forsøker forretningene seg med litt
julepynting, og han kan høre julemelodier bli spilt. Hjemlengselen er deretter. Han har jo ingen å snakke med, og har derfor pleid å arbeide via internett i ledige stunder. Nå ser han på CNN og BBC på TV'en i stedet. Selve hotellet er helt topp. Ole Jacob hilser til alle. Han kommer hjem den 10.
, etter en reise på totalt 24 timer.
Fung. president, Reidar K.

Frammøte i oktober var 64 %
100 % fremmøte i NOVEMBER 2005:
Rolf Andreassen, Arne Bjørnestad
Reidar Kjelstrup, Svein Inge Marcussen
Anne Berit Nedrebø, Mads Oppegård
Tor Erik Nævestad

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

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

Som`ren er borte
dagene korte,
men gjennom mørke,
tåke og regn.
Langt i det fjerne
lyser en stjerne Betlehems-stjernen,
det himmelske tegn.

Mot jul
Margrethe Munthe

Snart skal vi høre
klokkene føre
budskap om høgtid
i hjemmene inn.
Klart skal det klinge,
inn skal de ringe
julen for alle i hjerte og sinn.

Møte 7.11.05
Møteleder:
Program:

President Ole Jacob Thorsen

Klubbaften m/egoforedrag av Anne Berit Nedrebø.
Nominasjon
Sang:
”Pål sine høner”.
Ole Jacob informerte om at han blir borte i 3 uker, og at Reidar Kjelstrup vil være hans stedfortreder.
Og så over til Egoforedraget:
Anne Berit takka for at hun er blitt medlem av klubben, og for alle de interessante foredragene som blir holdt der. Hun forklarte litt om hjembygda Vennesla, en industribygd nord for
Kristiansand. Veien frem til der hun er i dag, gikk gjennom artium på Kristiansand Katedralskole , 1 år matematikk/kjemi v/Agder Distriktshøyskole , agronomkurs på Holt landbruksskole og Høyskolen i Agder (høyskolekandidat i Økonomi og administrasjon). Hun har arbeidet på landbrukskontoret i Gjerstad og Risør i 16 år før kun kom til Tvedestrand i 97 og ble
ansatt som landbruksrådgiver (jordbrukssjef) i nov 2003. Privat er håndarbeid en hobby som
hun er ganske opptatt av. Etter å ha delt ut til familie og venner, blir det likevel noe til overs
som hun selger.
Etter foredraget orienterte Ole Jacob om nominasjonen, før valget av 8 kandidater ble foretatt.
Abn

Det er ikke kjerringa julekvelden
”kjem på”.
Det er oss middelaldrende menn.
Det er vi som ringer fra jobben
ein time før stengetid,
og spør kva ho ønskjer.

VISDOM-

Det kommer ikke an på
hva man spiser mellom
jul og nyttår, men hva
man spiser mellom
nyttår og jul.
Rolf Wesenlund

Arve Thorvik

Møte 08.09.05:

Rotaykjelleren

Møteleder:
Visepresident, Reidar Kjelstrup
Program:
Høyskolen vei mot Agder Universitet
Sang: Høyskolesangen
ved Stein Bergsmark
Reidar leste hilsen fra Tore Planke på Madeira ( se siste side), og fra Trygve Eriksen som har
vært i Portugal. Han refererte også fra ukebrev fra guvernøren som meldte om godt oppmøte i
vår klubb, sammenlignet med andre. Ragnar tok imot siste påmelding til neste ukes julebord.
Stein begynte sitt foredrag med å å orientere om NOKUT som er norsk organ for kvalitet i utdanning, dvs. godkjenner utdanning. For at Høyskolen skal bli universitet, må man ha minst 4
doktorgradstudier. Doktorgradutdanningen har et veldig krevende regelverk. Man må bla annet
ha et viss antall professorer. Det er en langdryg affære å få ansatt en professor, og det tar nesten
1 år, men man kan ”kalle” en. I beste fall tar det 4-6 uker ”å kalle en professor.” Ved HiA har
man pr i dag 2 godkjente doktorgradstudier. Nemlig i matematikk og i nordisk språk og litteratur. En grad innen IKT, er så godt som godkjent. Man jobber med å få godkjent 2 doktorgrader
til, for å være på den sikre siden. Når de 4 doktorgradstudiene er godkjent, må det så søkes om
godkjenning som universitet. Da er det mange ting som blir sjekket av det som blir utført på
høyskolen. I slutten av 2006, er det tidligste tidspunktet det vil kunne foreligge svar på søknaden. Stein gav oss god innføring i hvor komplisert og vanskelig, det hele var.
Anne Berit Nedrebø

Møte 21.11.05
Tvedestrand Rotaryklubbs julebord
Møteleder: Visepresident Reidar Kjelstrup
Sang:
”Deilig er jorden”.
Reidar gratulerte 4 med geburtsdag siste uken. Deretter orienterte han om at
guvernøren meldte at det var vanskelig å tak i felles båt til Konvention neste år,
og hver klubb må derfor ordne dette selv.
Deretter ønsket Ragnar Lofstad velkommen til bords, og orienterte om kveldens meny. Idar Sundsdal kom som vanlig, med maten på slaget
kl.1900, som bestilt. Det var juletallerken til hovedrett. Etter at maten hadde
blitt servert to ganger av kveldens eminente servitører, tok Einar Johnsen ordet.
Han leste bl.a. et utdrag fra en av Odd Aukrust bøker, og avsluttet med eget
limerick. Etter multekrem til dessert, ble magen mer enn full. Maten var bare
helt førsteklasses, og praten og latteren ga gjenlyd i lokalet. En meget hyggelig
kveld som vi retter stor takk til de ansvarlige for.
Anne Berit N.

Møte 28.11.05
Møteleder: Visepresident Reidar Kjelstrup
Program: Løvdal Trevares historie og utvikling
ved Edgar Løvdal.
Sang:
”Brøyte seg rydning ”.
Svein Løvdal var blitt syk, og hans far, Edgar, steppet inn på øyeblikks varsel.
Einar Lindland og Edgar starta bedriften i 1962. De starta opp med 1 kombimaskin som de lagde trapper, vinduer med mer. De måtte stadig omstille maskinen.
Kravene til sikkerhet var ikke særlig strenge i den tida, og det er helt utrolig at
begge to har alle fingre i behold den dag i dag, mente Edgar. De har aldri fått
kommunal støtte til bedriften, og bare 1 gang i fra 1962 til dags dato har de måttet permittere 1 mann i 2 dager. Nå er 4 mann sysselsatt i der. De hadde ikke
telefon den første tida, og kontoret var et skap . Det var mye mer moro den første tida da alt ble laga fra grunnen av, - nå er det mer stress. Omsetningen i dag
er ca 6 mill.
Reidar gjennomgikk så hvem som er nominert (8 stk), og leste opp reisebrev fra
Ole Jacob i Kina. Videre orienterte han om mulighetene for å få fradrag på skatten for bidrag til Rotary Foundation og Annual Giving (maks 12.000). Innbetaling må merkes med navn, adresse og personnummer. Anne Berit N.
Det ble så sent og langsomt gry, og tidlig mørkt i hus og by
med alle lamper tente. Og der kom sne og akevær.
Da måtte julen være nær, og det ble hardt å vente.

