svans, buesag og barkespade som redskap. De lå ute lenge om gangen og bodde
trangt og kummerlig. Ofte måtte de gå langt på ski for å komme til hugstfeltene.
I 1948 fikk han sin første motorsag. Den veide bare 18 kg og var ikke alltid like
lett å starte. En skvett sprit hjalp både på motoren - og enkelte av arbeiderne. I
”gamle dager” var 3 kubikk et dagsverk. Dagens moderne skogsmaskiner tar
100 – 150 kubikk, så ting har forandret seg - og den profesjonelle skogsarbeider
er en utdøende rase. Et meget interessant kåseri som det ikke er plass til å referere i sin helhet.

Rotarymøte 27.06.05:
Møtested:
Rotarykjelleren
Møteleder:
President Svein Jordahl
Program:
Presidentskifte
Gjester:
3
Avtroppende president ønsket medlemmer og gjester velkommen til det siste møtet i Rotary-året og gav først ordet til Ole
Jacob, som fortalte at han i anledning Stein Bergsmark sin 60-års dag, hadde
avlagt ham en visitt med gave fra klubben.
Deretter hadde presidenten et lite oppsummerende tilbakeblikk på Rotary generelt, organisasjonens innsats mot polio som vi må regne med vil fortsette ennå
noen år, og nevnte spesielt at vi nå har fått en verdenspresident fra Gøteborg;
Karl Wilhelm Stenshammer. Svein oppsummerte også litt rundt vår klubb og
innsatsen i jubileumsåret, og konkluderte med at vi kan være godt bekjent av
hvordan klubben fungerer.
Deretter gikk han over til den mer høytidelige del av møtet, og bad Ole Jacob
Thorsen komme frem, overleverte presidentkjedet til ham, og ønsket ham til
lykke med vervet i det kommende år. Ole Jacob takket Svein for en utmerket
innsats som president. Siden Svein skulle av sted på ferie, fikk han ikke blomster, men derimot en flaske vin å hygge seg med. Påtroppende president holdt
deretter sin tiltredelsestale hvor han vektla det gode kameratskap i klubben, og
påpekte viktigheten av at vi har så vel lokalt som internasjonalt engasjement.
Etter dette var det en liten servering med is og kjeks, som vi hygget oss med,
inntil vår nye president gav ordet til Tore Planke, som igjen orienterte om sommerturen. Den 18. juli kl 1730 går den med ”Nidelv” fra Pollen i Arendal til
Merdø og guidet omvisning i Merdø-gården. Retur rundt Hisøya med servering
av reker og tilbehør. Pris 350 pr hode . Drikke må kjøpes/medbringes og er ikke
med i prisen. Turen tar ca tre timer.
Reidar K.

KJELLERPOSTEN
MÅNEDSBREV - TVEDESTRAND ROTARYKLUBB

Presidenten har ordet:

PROGRAMMENE i juli 2005:
04. ”Min store helt Shackleton” ved Erling Holm
11. ”Det stod sterke kvinner bak han”, Emil Dietrichson
11. Sommerturen .
25. Windy Boats AS ved adm. dir. Knut Heiberg-Andersen

Kjære Rotaryvenner!
Så er et Rotary-år til ende. Attpå til et jubileumsår. Det var i 1905 organisasjonen ble stiftet i Chicago. Den har holdt seg levende i alle disse årene,
og det synes som om aktiviteten blir større og større.
Tvedestrand Rotaryklubb ble stiftet i 1950, og er altså 55 år. Medlemstallet
har holdt seg på godt og vel på 30, i hvert fall de siste 25 årene, og vi må
kunne si at interessen for klubben er tilfredsstillende.
Jubileumsåret har vi også markert, med festlig tilstelning på Strannasenteret og med en gave til senteret. Et maleri av Ernst Magne Johansen, og
med en plakett som forteller at det er en gave fra Tvedestrand Rotary, var
en meget fin markering av 100-års-jubileet, synes jeg.
Møtene og programmene i klubben er det grunn til å være meget godt fornøyd med. Programkomiteen har lagt ned et solid og godt arbeid. Men
fremmøte fra medlemmene kunne vært bedre. Som medlem i klubben bør
man sette av mandagene til Rotary-møte. Det vil være en god vane.
Etter min mening er rekruttering av yngre medlemmer som også er i arbeid, den store utfordringen for klubben.
Jeg takker for meg og ønsker Ole Jacob lykke til som president i det kommende år.
Hilsen Svein

100 % frammøte i juni 05:

Frammøte i juni: 60 %
TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Møte: mandager kl 1845 i Rotarykjelleren

KJELLERPOSTEN, redaktør:

Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: http://www.rotary.no/tvedestrand/

Tore L. Dalen, Høyheiveien 6, 4900 Tvedestrand
Telf.: 37 16 2 6 13 E-post: tore.l.dalen@kabeltv.as

JUNI 2005

Reidar Kjelstrup, Arne Bjørnstad
Tor Erik Nævestad, Svein Jordal,
Rolf Andreassen, Mads Oppegård
Birger Solfjeld, Ole Jacob Thorsen

Vi gratulerer med dagen
17.07 Kaare Selvig
25.07. Ragnar Lofstad

Rotarymøte 06.06.05:
Møtested:
Rotarykjelleren
Møteleder:
President Svein Jordahl
Program:
Klubbaften med yrkes 10.minutter.
Gjester:
2
Presidenten ønsket gjester og medlemmer vel møtt, og ga innledningsvis
ordet til Tor Erik som kort orienterte om aktuelle medlemskandidater.
Deretter gav Arne Bjørnstad litt Rotary-informasjon og redegjorde i korte trekk
om vårt distrikt – 2290. Dette spenner over et område mellom Flekkefjord – Notodden – Svelvik, og har 2145 medlemmer – hvorav 201 damer. Det er 45 klubber i
vårt distrikt.
Forøvrig fortalte Arne ganske mye om dansestudioet i Tvedestrand. Han redegjorde litt om økonomi, og kunne fortelle at de benyttes til opptredener på mange forskjellige steder i forbindelse med ulike arrangementer. Det er nå 350 faste dansere.
Bårdar -kandidatene gjør det veldig bra og mange er blitt tatt opp ved Bårdarakademiet. Dansestudioet er god Tvedestrandsreklame.
Bjørn Walle fortalte deretter om Teamtec, som i fjor ble kjøpt opp av Unitor med
95% av aksjene. Dette er et stort norsk foretak med over 1000 ansatte, som selger
skipsutstyr. De nye eiere vil drive Teamtec som før, hvor forbrenningsovner, ejektorer og vinduer er hovedproduktene, som selges til redere og skipsverft. USmarinen har vært fast kunde i mange år. Bedriften går godt.
Så var det Mads Oppegaard sin tur til å fortelle om boligbygging i Tvedestrand.
Kommunens utbyggingsselskap; Tvedestrand Vekst, holder nå på med Valbergheia, hvor det vil bli ca 65 tomter totalt. De vil være på ca 900 til 1200 kvadrat, og koste fra 150.000 – 400.000. De fleste tomtene er alt solgt, og folk kan selv
velge entreprenør og få det slik de vil. Det er også andre områder under utbygging
eller planlegging.
Så dette er meget positivt for Tvedestrand kommune.
Reidar Kjelstrup

Rotarymøte 13.06.2005.
MØTESTED:
Møteleder:
Program:
Gjester:

NORDISK TERAPI, KILSUND
President Svein Jordahl
Bedriftsbesøk hos Nordisk Terapi
5

Denne kvelden møttes vi utenfor Nordisk Terapi sitt bygg i Kilsund
hvor vi så ble geleidet opp i bedriftens trivelige kantine. Her hadde
adm. dir. Karl Rødland disket opp med wienerbrød og kaffe.
Presidenten ønsket velkommen til møtet, hvoretter Petter Planke ønsket velkommen til
bedriften og innledet med en kort orientering om byggets grunnlegger; Jan Staubo.

Jan var som tidligere jagerflyger, interessert i elektroniske hjelpemidler og grunnlag Statronic i Kilsund. I dag har Nordisk Terapi overtatt
.
hele
bygget, og Karl Rødland gav oss en fyldig orientering om be.
. driften og dens produkt; ”Terapimaster”. Det er et treningsapparat
. først og fremst har vunnet innpass hos mange topp idrettsfolk og
som
fysioterapeuter. Apparatet gir allsidig dyp opptrening - spesielt ryggmuskulatur. Det har hjulpet mange som tidligere ikke har fått adekvat
hjelp. Det trener samspill mellom flere muskelgrupper, og har god
stabiliserende effekt.
Etter 14 års utvikling begynner bedriften nå å tjene, men arbeider
fortsatt med ekspansjon og markedsføring i inn- og utland. De har 70
instruktører i 21 land, kjører kurs, har startet klinikk, og har satt seg
store mål.
Møtet ble avsluttet med demonstrasjon og omvisning.
Reidar K.

Rotarymøte 23.05.05:
Møtested:
Møteleder:
Program:
Gjester:

Rotarykjelleren
President Svein Jordahl
Skogsdrift – før og nå ved Bjørn Leo Tolefsen
5

Presidenten ønsket velkommen til gjester og medlemmer. En av gjestene,
som ferierer på Lyngør; ambassadør i Amman, Sverre Stub, er medlem i den
lokale klubb der og overrakte presidenten deres klubbvimpel. Klubben heter
Cosmopolitan Rotary Club of Amman. Presidenten kvitterte med vår egen
vimpel.
Deretter fikk Birger Solfjeld ordet på vegne av katalogkomiteen, som nå er
omgjort til økonomikomite, og som har vurdert ulike mulige muligheter for
inntektsgivende tiltak – dog uten å finne noe som monner. Komiteen ønsker
flere forslag. Det ble fra møtet foreslått en økning i kontingenten og at vi
legger på med en tier når vi kjøper lodd. Dette kommer vi tilbake til – bl.a.
når neste rotaryårs budsjett skal fremlegges.
Oddvar Pedersen la frem ferdigtrykket program for neste halvår med mange
interessante poster.
Så slapp kveldens kåsør til. 74 år unge Bjørn Leo Tollefsen har levd et langt
liv på skauen og fortalte fengslende og uten manus om skogsdriften før og
nå. Han hadde sin debut som 11-åring da han felte sitt første tre med buesag
og øks og fikk prøve seg med barkespaden. Yrket har endret seg dramatisk
fra tungt kroppsarbeid, da særlig vinterstid, med hest
. og øks, ………………

