Rotarymøte: Mandag, 22.12.2008.
Møteplass: Rotarykjelleren
Kveldens møteleder: President Bjørn
Kveldens sang: "Jeg er så glad hver Julekveld"
Kveldens program: ”Juletradisjoner”
Referat:
Presidenten ønsket velkommen, og gratulerte
Einar med dagen som var den 16/12.
- Ref. ukebrev fra Guvernøren og fra turen til
Litauen
- Invitasjon til RYLA 21/3
- Ref. Julehilsen fra vår kjære Emil D.
- Viste frem en ny informasjonsfolder, beregnet
for nye/potensielle medlemmer til Rotary
- Delte ut nytt program fra programkomiteen, for
neste halvår.
- Vårt prøvemedlem Ellen er klar for opptak 2/2.
Kveldens program:
Arne; tok frem tradisjonene med slakting av Julegrisen, der alle hadde sine faste oppgaver. Hente
Juletre, og at det skulle være det fineste treet og
av og til måtte det ”justeres” Henge opp julenek,
synlig fra vinduet.
Juleaften startet kl. 17oo med juleevangeliet og
deretter Julemiddag. Juletreet ble først tent etter
maten. Og selvfølgelig var det talglys på treet.
Trygve; tok frem tradisjonen vi tidligere hadde i
Rotary, med Lundebarna fra Lunde Skole. Han
tok frem tradisjonen med å ”bare” rundt huset, for
å beskytte kjelleren mot frost. Det ble brygget
drikke til Jul, og alle dyrene skulle ha det ekstra
godt i Julen. De var alltid i kirken 1. Juledag. Det
var også en tradisjon med mange Juletrefester.
Bjørn; tok spesielt frem tradisjonen med å tenne

er
uler
t
a
Gr med
en!
dag

Oddvar Pedersen
Einar Johnsen
Tanja Høiseth
Kjell Larsen

lys på gravene på kirkegården. En fin tradisjon
gjennom lang tid, en tradisjon som også mange
unge mennesker setter pris på.
Roald; på Helgelandskysten var
det ”Julekveite”
som var en tradisjonell Julemiddag. Også det at
det skulle være
lys i alle rom. Og
på 1. Juledag, da
skulle alle være
hjemme.
Reidar lot oss ta
del i hans kone
Maries bondetradisjoner:
Med 8 i søskenflokken på en
dansk bondegård,
var det mange tradisjoner. De fleste
er veldig like de vi
har hørt her tidligere. De hadde en
tradisjonell Julekalender der barna fikk fargelegge
hvert sitt vindu som ble åpnet i kalenderen.
Det var alltid gudstjeneste på Juleaften, og i romjulen var det mye familieselskap.
Kveldens fremmøteprosent 51,7 %
Helge Nilsen
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PRESIDENTEN HAR ORDET
Et halvår er gått
med ekspressfart
siden jeg startet
min presidentperiode.
Det har bare vært
en fornøyelse å
ha hatt vervet i
denne perioden.
- Møter velvilje
når jeg spør om
utføring av arbeidsoppgaver, og fremmøte har vært svært godt.
Takk alle sammen!
Desember måned er for meg en avslutningsmåned selv om det gjenstår 6 måneder av min presidentperiode.
Foredraget om læreryrket ved Svein
Tore Stiansen var interessant og viser
hvor krevende og vanskelig slike yrker
er. Behandling og oppdragelse av unge
mennesker er en kunst man aldri blir utlært i.
Juleavslutningen i Holt kirke var høytidelig der Karl Ragnar som vanlig satte
en god ramme rundt dette, og samlings-

stunden i prestegården, med god bevertning fra Ingebjørg og Ragnar, var fortreffelig.
Og på kjøkkenet
fikk Ingebjørg velvillig hjelp, bl.a. av
Anne Berit som
også hjalp til med
oppvasken.

Juletradisjoner ble en hyggelig avslutning til jul med gode bidragsytere som
trakk fram kjære og gode minner fra
egen barndom.
Jeg fant i alle fall ut at mine juletradisjoner og juleforberedelser er ganske like
det de andre fortalte om.
Når dette kommer på trykk i Kjellerposten er vi godt i gang med det nye året, og
jeg vil nok en gang få ønske alle Rotarymedlemmene
Et Riktig Godt Nytt år!
Bjørn Walle

Programmer framover:
05.0109.: Klubbaften.
12.01.09.: Rikets tilstand
v/rådmann Jarle Bjørn Hanken.
19.01.09.: Reisebrev fra Berlin
v/ Einar Johnsen.
26.01.09.: Min ungdomstid og
valg av yrke. v/ Kjell Larsen.
02.02.09.: Klubbaften.
09.02.09.: Fest på sykehjemmet.

Rotarymøte: 01.12.
Møteplass: Rotarykjelleren
Kveldens møteleder: President Bjørn
Kveldens sang: "En gang jag seglar i hamn"
Kveldens program: Årsmøt / Valg
Referat:
Presidenten ønsket velkommen, og spesielt til
våre to prøvemedlemmer.
Han refererte til vår Guvernør og minnet om et
flott høyere utdanningsprogram i Rotary regi
”RWPF”
Videre refererte presidenten til en innkalling, der
det skal gjøres et forsøk på å opprette en
”frivilligsentral” Roald møter fra vår klubb.
Reidar kunne referere fra Intercitymøte på Nedenes R.K. den 18. november. Petter Skauen holdt
et interessant foredrag om sine erfaringer med å
føre ulike mennesker sammen, og vanskelighetene ved å få til forsoning mellom ulike mennesker
og ulike folkegrupper. Han mente at en mulig
nøkkel kan ligge i å lære å lese og skrive.

bruksleie utregnet etter forbruk. Det vil si at den
totale strømprisen er nå godt over en krone pr.
kwh.
Kveldens fremmøteprosent 74 %
Helge Nilsen

Rotarymøte 8.12.2008.
Møteplass: Rotarykjelleren
Kveldens møteleder:President Bjørn
Kveldens sang: " "
Kveldens program:”Mitt liv som lærer” v/Svein
Tore Stiansen
Referat:
Presidenten ønsket velkommen, og spesielt til vår
foredragsholder Svein Tore og til våre prøvemedlemmer.
Roald refererte fra møtet i Frivillighetskomiteen.
Dette var møte nr. 3, for å prøve å få til noe frivillighetsarbeide i Tvedestrand. Komiteen har fått et
statstilskudd på kr 40.000,- til rådighet.
Det er tverrpolitisk enighet i kommunen om å
opprette en frivillighetssentral. De frivillige i
”Natteravnene” teller i dag 74 personer.

Tvedestrand Rotary Klubb valgte Arne Bjørnstad
Reidar kunne videre fortelle at Nedenes R.K. lig- som representant i styret for ”sentralen”
ger i lomma for et mulig samarbeide med oss på
et internasjonalt prosjekt, nettopp på dette med å .Kveldens program:
Etter 40 år i skoleverket er det mange fine opphelære å lese og skrive.
velser. Svein Tore, født i Tvedestrand, gikk realValg.
skolen og gymnas i Risør. Første lærerjobb var i
Presidenten gjennomgikk prosedyren for valg, og Luster i Sogn, 1 år. Tok deretter lærerskolen i
det ble utført et skriftlig valg på nye styremedKristiansand. Som nyutdannet lærer fik han jobb i
lemmer.
Dalen i Telemark. Et sted der både han og kona
De som ble valgt:
trivdes godt. Han studerte tysk i sommersemestEgil
rene i 4 sommerferier på universitetet i Oslo. DaSven Inge
len i Telemark var på denne tiden en rik kommuTor Erik
ne, eksempel på dette var at de allerede i 1966
Hilde Marie
hadde videospiller på skolen. Etter 5 år som lærer
i Dalen, gikk Svein Tore over i skoleadministraSå blant disse fire ble det utført et nytt skriftlig
sjonen. Hans første jobb som rektor ble i Finnvalg, på ny Visepresident:
mark. Blant lærerne der oppe var der en
Den som ble valgt: Egil.
”turnover” på ca. 50% Interessen blant ungdomsAvslutningsvis kunne Asbjørn fortelle om sine
skoleelevene der var mildest talt laber, de mente
erfaringer med A-Energi, som til stadighet averte- de ikke hadde bruk for noen skolegang, de kunne
rer med at de ligger blant de billigste strømleve- tjene mye mer enn lærerne på å fiske. På 3 mnd.
randørene. Mens annonsene de bruker skriver seg fiske hadde de mer enn lærernes årslønn. Etter 3
fra langt tilbake i tid. A-Energi mener de også nå år i Finnmark kom han sørover igjen og begynte
ligger blant de rimeligst leverandørene på strøm, som førstelærer i Risør ungdomsskole. Dette var
men hva vil det si å ligge blant de rimeligste.
på den tiden da ungdomsskolen her var under
Dette fikk Asbjørn ikke noe svar på. Strømprisen oppbygging. Problemene i Risør, som ved de
ligger nå på ca. 60 øre kwh. I tillegg til strømpri- fleste andre steder, var motivasjonen, å få ungsen kommer et fast beløp pr mnd, pluss en fordommen til å fullføre ungdomsskolen.

blå salme” av Erik Bye og ”Guds hjerte vet vi
Etter 10 år som førstelærer i Risør var han 4 år
ikke” av Rolf Jacobsen.
som fagforeningsleder i Aust-Agder, og i 1984
var han tilbake igjen i skoleverket, 8 år som rek- Prosten velsignet forsamlingen
tor ved barneskolen i Risør. Deretter som skoleog avsluttet det hele
sjef i Gjerstad i 5 år. Han gikk derfra tilbake igjen
med å invitere oss alle
som rektor ved ungdomsskolen i Risør. Den siste
bort til prestegården til
tiden i Risør var en meget tøff periode, bl.a. kom
en hyggestund med
han opp i slåsskamp med en elev.
Ingebjørg som ansvarSvein Tore er nå pensjonert, og nyter pensjonstilig for risgrøt og rød
den.
saft.
Kveldens fremmøteprosent 74 %
Terje Skretting
Prosten informerte oss
om seminarsalen i anROTARYMØTE 15.12.
nen etasje, der bl.a. Arne Garborg hadde gått på
Rotarymøte: Mandag, 15.12.2008.
skole.
Møteplass: Holt kirke og Holt prestegård
Det var satt en rund kuvertpris for bespisningen,
Kveldens møteleder: President Bjørn
og overskuddet, ca. kr. 1.500,- gikk uavkortet til
Kveldens program: ”Julemøte”, Holt kirke/
kirken,
prestegård
Det var en høytidlig og hyggelig kveld, som det
Referat: Presidenten ønsket alle velkommen, og alltid bruker å være på Juleavslutningene.
Julestemningen kom sigende inn i år også. Vi takspesielt velkommen til alle våre gjester.
Karl Ragnar overtok den videre gjennomføringen ker alle som var med på å gjøre denne kvelden
av kveldens program. Han leste opp noen fine og spesiell.
Helge Nilsen
kjære dikt, tilpasset Julens tema, fra Adam og
Eva i paradis til Jesus fødsel. Han avsluttet denne
seansen med diktet ”Forventning om en Jul”

Anna Kathrine Pettersen Solfjeld tente
adventslysene og
Svein, Karl Ragnar, Ole og Einar koser seg med
fremførte alle fire
kaffe og kake etter nydelig risgrøt.
adventsversene, til
orgelmusikk av
Hans van der Meijden, med ”Jeg er så
glad hver Julekveld”
Vi sang ”det lyser i
stille grender” før
Karl Ragnar igjen
leste opp noen dikt,
”Innunder Jul”,
”Josef”, Marias bånsull” og ”Ledestjernen”
Vår prost Ole Jakob Modalsli tok for seg arbeidet
som er i gang med en fornying av salmeboken.
Sentralt i dette arbeidet sitter bl.a. fru Misje.
Noen nye salmer kommer inn, mens noen må
vike plassen.
Prosten leste opp noen salmer for oss; ”Snehvit er
natten klar og kold” av Arnulf Øverland, ”Du vet Vertskapet, Bente og Ole Jakob Modalsli, fikk
det nok” av Kai Munk, ”Jeg synger meg en blå,
oss til virkelig å trives.

