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FRAMMØTE DENNE MÅNED:  72,4 % 
100 %: Anne Berit, Arne, Asbjørn, Bjørn, 
Einar, Ellen Nora, Frode, Hilde Marie,  
Karl Ragnar, Ragnar, Rolf, Tore Leo,  
Tor Erik, Trygve 

Møtt i andre klubber:  
Ingen meldte. 

Følgende fyller år i  
desember: 
Frode Halvorsen, 34 år  
Oddvar Pedersen 61 år  
Einar Johnsen, 57 
Asbjørn Bråtane, 84 år 
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PRESIDENTEN HAR ORDET 
 
Kjære  
Rotaryvenner! 
I den siste måne-
den i året har vi 
mye å glede oss 
over.  
Både i Rotary-
sammenheng og 
privat.  
Julen og nyttårs-
feiring står for 

dør, og vi treffer gamle venner og familie 
vi ikke har sett på lenge.                                                                                                         
Som vanlig var det et svært vellykket ju-
lemøte . Både i kirken og i prestegården.               

Ekstra hyggelig var det at en del Rotaria-
nere hadde barna med dette året. Og det 
så ut til at de hygget seg.                                                                                                        

Vi har ikke så mange møter i desember, 
og det er i grunnen greit. Så får en nyte 
julen, familieselskapene og tenke over 
hva høytiden står for.                                         

Så vil jeg få takke dere alle for godt sam-
arbeid, for godt frammøte, for gode tre - 
minuttere og for stor innsats i de forskjel-
lige komiteene. Jeg vil også få takke refe-
renter og redaktør av Kjellerposten.  

Avisa er et viktig bindeledd blant med-
lemmene, og her kan en oppdatere fore-
dragene dersom en ikke har fått disse 
med seg. Min oppfordring, - bruk avisa 
vår til innlegg, når dere har noe på hjer-
tet, - eller opplysninger til klubben.    
Nå som det er fine løyper på Nesverk og 
andre steder, bruk skiene, de av dere som 
kan det, mens det ennå er anledning. 
Snart er det mildvær igjen, og "normal" 
vinter.                                                                
Så vil jeg tilslutt få ønske dere alle et rik-
tig godt nyttår.  
Jeg ser fram til et nytt og interessant 
halvår i Tvedestrand Rotaryklubb.  
     Tore Leo 

       
 

Programmer framover: 
04.01.: Klubbaften v/Presidenten 
11.01.: Rikets tilstand  
 v/Bjørn  Jarle Hansen 
18.01.: Sikring av skip internasjonalt 
 v/ E. Mostert 
25.01.: Egoforedrag  
 v/Frode Halvorsen 
01.02.: Klubbaften v/Presidenten 
08.02.: Besøk på Strannasenteret 
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ROTARYMØTE  07.12. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: Presidenten 
Kveldens sang: "Dei vil alltid klaga og   
kyta" 
Kveldens program:”Klubbaften” 
Referat: 
Presidenten ønsket velkommen, og 
fremførte et lite dikt. 
3-min, v/Terje, stråling og kreft: 
Terje tok opp problematikken rundt 
trådløse nettverk og strålingen rundt mo-
biltelefonbruken.  
Strålevernet i Norge har veldig liberale 
grenseverdier for hvor mye vi kan utset-
tes for av stråling. Sammenlignet med 
andre land så er det store forskjeller 
mellom Norge og de fleste andre land. 
Mens andre land går etter ”føre var” 
prinsippet så opererer Norge med at så 
lenge vi ikke kan se noen direkte skader, 
så er det ingen fare for skader ved den 
høye grenseverdien vi har i Norge. Mu-
lige langtidsvirkninger blir ikke tatt hen-
syn til. 
Presidenten refererte til brev fra hånd-
ballgruppen i TT&IF som ønsket å selge 
lodd i klubben. Dette var greit for klub-
ben. 
Valg: 
Det ble gjennomført et valg av styrere-
presentanter for året 2010/1011. Det 
skulle velges fire personer av 8 nominer-
te.  
De som ble valgt var; Tor Erik, Hilde 
Marie, Tanja og Svein Inge. 
Det ble også gjennomført valg av ny 
innkommende president (innkommende 
i 2010/2011 og president 2011/2012). 
Den som ble valgt, med god margin, var 
Hilde Marie. 

Da dette jo var en klubbaften, så ble det 
også mye god og hyggelig prat rundt 
bordene. 
 
ROTARYMØTE 14.12. 
Kirkebesøk Holt Kirke  
President Tore Leo Dalen ønsket vel-
kommen i  kirken. 
Det var spesielt hyggelig å  se barna, 
Mia, Kristoffer, Karoline, Stine, Bjørn 
Frode, og Ole Martin som var med oss i 
år.  
Anna Katrine P. Solfjeld tente julelysene 
med tilhørende vers. 
Einar leste en julefortelling om 
”Betlehemstjerna” 
Karl Ragnar leste dikt av Arnulf Øver-
land. 
Vi var så heldige å ha Sissel Andreassen 
som organist i kirken. 
Prost Modalsli fortalte oss om preste-
kappene og hva de forskjellige symbole-
ne på prestekappene står for. Det er et 
årshjul av farger. Alle søndagene har sin 
farge. 
Modalsli viste oss også mange fine mes-
sehagler.  
Etter kirken var  vi invitert til  prestegår-
den. Her fikk vi nydelig risgrøt og rød 
saft.  
Ingebjørg hadde laget 60liter risgrøt, og 
vi spiste opp alt. Det ble marsipangris til 
de som fikk mandelen i grøten. 
Etterpå var det kaffe og småkaker. 
Vi koste oss veldig, dette gir oss en helt 
spesiell julestemning. Stor takk til Mo-
dalsli for at han tok imot oss i år også. 
Vi gleder oss allerede til neste år.  

ROTARYMØTE 21.12. 
Møteplass: Rotarykjelleren  
Kveldens møteleder: President Tore 
Leo Dalen 
Kveldens sang: ”Julekveldsvise” 
Kveldens program: Egoforedrag  
           v/Ellen Nora Bodin 
Referat: 
Presidenten ønsket velkommen, og 
fremførte en liten fortelling – 
”Skikken med å pynte Juletre” 
Ragnar takket for siste møtet, der vi 
var i Kirken og i prestegården til grøt 
etterpå. Overskuddet, kr. 2.500,- går 
i sin helhet til ungdomsarbeide. 
3-min, v/Einar: 
Einar leste en fortelling fra Jul i gam-
le dager, - ”vi var fornøyd med det vi 
fikk den gangen”. 
Karl Ragnar hilste oss alle fra vår 
kjære sommergjest og Rotarykamerat 
Emil, og presidenten refererte fra et 
Julekort fra Emil. 
Trygve kunne hilse fra Jane, en tidli-
gere utvekslingsstudent som har vært 
i vår klubb for mange år siden. Klub-
ben hilser tilbake til begge to. 
Egoforedrag v/Ellen Nora: 

Ellen Nora ble 
født i Tvede-
strand og had-
de hele sin 
oppvekst der.  

Skolegangen, 
til og med vi-
deregående, 

ble også tatt i Tvedestrand. 

Hun utdannet seg videre innen han-
del, offentlig administrasjon og øko-
nomi.  
Første jobben var i Posten i Oslo, og 
hun var der med på å flytte inn i det 
”nye” postgirobygget i 1976.  
Hun flyttet tilbake til Tvedestrand i 
1979, giftet seg og begynte å jobbe 
på sosialkontoret.  
I 1981 begynte Ellen Nora å jobbe på 
kommunekassa, etter at hun hadde 
vært hjemme noen måneder med den 
førstefødte. Den neste jenta kom 
noen år senere. 
Hun var frivillig funksjonær under 
OL på Lillehammer i 1994, der hun 
var dopingkonsulent, og måtte fotføl-
ge de utøverne hun fikk ansvaret for.  
De bygde hus på Gladstadheia i 
1988, men hun har nå flyttet tilbake 
til barndomshjemmet sitt i Smifjell-
veien. 
Ellen Nora jobber nå som personal-
konsulent i Tvedestrand Kommune, 
og trivdes veldig godt med det. 
Etter spørsmålene i etterkant å døm-
me, har Ellen Nora vært meget aktiv 
innen idrett. Hun har flere kretsmes-
terskap i forskjellige idrettsgrener. 
Vi takker Ellen Nora for et fint og 
personlig egoforedrag. Helge 

Ellen NB 

Helge 

Og til oss eldre: 
Det er bedre om du skulle glemme alt 
og smile, enn at du skulle huske alt  
og være trist. 


