
 
ROTARYMØTE  26.10. 
Møteplass: Rotarykjelleren  
Møteleder: President, Tore Leo 
Kveldens sang: ”Å kjøre vatn…” 
Kveldens program: Min hobby som samler 
v/ Jan Ove Aslaksen 
Frammøte: 79,3%,  
Forfall meldt fra Arne B. og Birger S. 
 
Presidenten ønsket velkommen, og spesielt 
til kveldens foredragsholder Jan Ove Aslak-
sen.   
Presidenten minnet oss igjen om intercity 
møtet i Nedenes 27. oktober med foredrag av 
Biskop Skjevesland. Beklageligvis har ingen 
fra TRK meldt sin interesse til å være med på 
dette intercity møte.  

 Min Hobby som samler v/Jan Ove Aslak-
sen. 
Jan Ove er aktiv i Tvedestrand Mynt & sam-
lerklubb. 
Han forteller at mennesker alltid har samlet 
på ting. Og samle er veldig altomspennende 
og det er også hva som forskjellige personer 
samler på.  
Jan Ove forteller om det vanligste å samle på 
og samlere,  

•   Filatelister som har en interesse som 
går ut på å samle på frimerker og 
andre postrelaterte objekter som 
konvolutter, frankeringsmerker, 
førstedagsbrev og poststempler 

•      Numismatiker som har en interesse 
som går ut på å samle på mynter, 
pengesedler og medaljer 

•     Scripofiliker som har en interesse 
som går ut på å samle på aksjebrev 
og finanshistoriske dokumenter som 
fakturaer, poliser og obligasjoner. 

 
Videre er det populært og samle på postkort, 
og da spesielt med lokale motiver.  
 
Jan Ove hadde flere ting han har samlet på 
gjennom tidene med til oss denne kvelden, 
blant annet Solo korker fra 70 tallet med den 
tidens ski helter, postkort med mer. 
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FRAMMØTE DENNE MÅNED:  75% 
 
100 %: Anne Berit, Asbjørn, Bjørn, Bård, 
Ellen Nora, Helge, Hilde Marie, Line, Ole J. 
D., Ragnar, Rolf, Terje, Tore Leo, Tor Erik, 
Tanja,  
 
Møtt i andre klubber:  

 
Bjørn Walle      61 år i sept. 
Helge Nilsen 55 år i sept. 
Ole J. Devold   46 år i okt. 
 
  
 

Gra
tul

ere
r

med

dag
en!

Gra
tul

ere
r

med

dag
en!

Tor Olav 

     KJELLERPOSTEN 

MÅNEDSBREV  -  TVEDESTRAND ROTARYKLUBB 
Oktober 2009 

PRESIDENTEN HAR ORDET 
Kjære Rotaryvenner! 
Så nærmer utgivelsen 
av kjellerposten seg for 
denne måneden, og ok-
tober er forbi. Vinter, 
kulde og snø står på 
”dørstokken”, og vi har 
begynt å finne fram 
vintertøyet. 
I oktober har det vært 
mange gode foredrag, 
og jeg tror dette utvider 

vår horisont og beriker oss som personer. 
Det begynte med gass som energikilde, og det 
har i grunnen de færreste tenkt på. Men i disse 
miljøtider, er det kanskje noe å tenke på for nye 
og unge husbyggere. 

Jeg synes også det ble et hyggelig møte med 
den nye ungdomspresten i Tvedestrand. Han 
virket utadvendt, og det høres ut som han had-
de bakkekontakt også. Det virket som han had-
de god kontakt med ungdommen. Så vi ønsker 
ham lykke til videre i Tvedestrand. 
Men ”min hobby” ved Jan Ove Aslaksen, ble et 
hyggelig og koselig møte, hvor vi kjente oss 
igjen, og kunne mimre litt. Vi har vel alle hatt 
en eller annen samlermani, - og har det kanskje 
enda. Om ikke annet ” dette kan jeg kanskje få 
bruk for”, og det hoper seg opp på verksted og 
garasje, så det blir kanskje en tur til Grenstøl 
(røysa) sånn ca. hvert 5. år. 
I november blir det julebord, og da pynter vi 
oss litt. Og så er det snart jul igjen. 
Jo eldre en blir, jo fortere går tida. Den går så 
fort at vi snart har bare ”mandag og fredag” 
igjen i uka. 

Tore Leo 

Frammøteprosenten er meget høy  i vår 
klubb, fra 75% og oppover. 
Årsakene er nok flere; hyggelig miljø, fin 
sammensetning av medlemmer - spennvidde 
i både mennesketyper, yrker og alder - og 
ikke minst, de mange gode  programmene.  
Her lytter vi interessert på Jan Ove Aslak-
sen: 
Min hobby som samler. 

Programmer framover: 
02.11.: Klubbaften og nominasjon. 
09.11.: Bedriftsbesøk 
 v/Halvor Skjerkholt. 
16.11.: Julebord. 
23.11.: Ny bankstruktur - fordeler 
 eller ulemper. 
30.11.: Åpen. 
07.12.: Klubbaften og årsmøte. 
14.12.: Kirkebesøk. 

 



ROTARYMØTE  05.10. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: President Tore Leo Da-
len 
Kveldens sang: ”Vi vandrer med freidig mot”. 
Kveldens program: Klubbaften med referat 
fra peisaften. 
Fremmøte: 82,8% 
Kveldens møte ble åpnet ved at kveldens møtele-
der, presidenten ønsket velkommen.  
Presidenten proklamerte at et potensielt nytt 
kvinnelig medlem var godkjent av styret, fadder 
Arne Bjørnestad tar denne saken videre etter de 
sedvanlige 14 dagene.  
Kveldens hovedagenda var gjenomgang av møte-
referatene fra Peisaften 21. September. 
Arne, Bård, Helge og Svein var verter i denne 
runden. Alle kunne meddele at de hadde hatt en 
hyggelig kveld hos sine respektive verter og ser-
veringen hadde vært upåklagelig.  
Hovedoppgaven under peisaften var å komme 
med forslag til program- og turkomiteene. Grup-
penes forslag er videresendt til sine respektive 
komiteer.  
Flere mener at vi publiserer for mye informasjon 
av privat karakter via månedsbrevene som legges 
ut i sin helhet på våre nettsider. Alle referat gjen-
gitt i kjellerposten er å finne på WWW.  Det ble 
konkludert med en midlertidig løsning ved å pas-
sordbeskytte månedsbrevene på hjemmesidene 
så fort som mulig. Videre skal dette behandles i 
neste styremøte for å komme frem til en endelig 
policy og løsning som alle er bekvemme med.   
Resten av møte ble brukt til ”small talk” rundt 
bordene.  
 
ROTARYMØTE 12.10. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: President Tore Leo Dalen 
Kveldens sang: ”Nordmannsang” 
Frammøte: % 
Kveldens program: Gass som energikilde v/
Glenn Lindland 
Kveldens møte ble åpnet ved at kveldens møtele-
der, presidenten ønsket velkommen.  
Informasjon om neste møte ”Min hobby som 
samler” v/Jan Ove Aslaksen; Det er ønskelig at 
vi tar med noen småting for vurdering.  

3 minutter av Bjørn Walle. 
Bjørn valgte å bruke sin 
3 minutter til å informere 
om et mulige internasjo-
nalt prosjekt. TRK har 
fått tilbud fra Porsgrunn 
RK om å bli med på et 
prosjekt som har som 
mål og utstyre et PC 
rom /system på en skole 
sør for Durban i Sør-
Afrika.  Den aktuelle 
skolen har 1600 elever.  

Vi vil ha noe mer informasjon om prosjektet, og 
rapportering dette prosjektet vil gi oss, men vi 
ser det som et interessant prosjekt. Avslut-
ningsvis informert Reidar K. om status på pro-
sjektet vi har vurdert i samarbeid med Nedenes 
RK.  
Kveldens foredrag: Gass som energikilde v/
RSM, Glenn Lindland 

Lindland startet 
sitt foredrag 
med å fortelle 
litt om RSM. 
Risør Sveis og 
Montasje har 
base på Akland 
Industriområde, 
og har nylig 
flyttet inn i nye 
lokaler på 
1200m2 + et 
gass lager på 
500m2. RSM 

har 30 ansatte og innehar høy kompetanse innen-
for gass. Hovedleveranser for RSM er anlegg for 
energigjenvinning av avfall, biobrensel anlegg, 
gassanlegg til større industri, offentlige bygg og 
flerboliger og kombinasjoner av disse. 
  
Glenn forteller videre at det bare er fordeler med 
gass og spesielt propan som energikilde. 
Gass er enkelt å ha med å gjøre rent forbren-
ningsmessig, har lavt CO2 utslipp og har et stort 
reguleringsområde. 
Det har høye virkningsgrader, liten forurens-
ningsfare ved lekkasjer og forurenser minst av 
ikke-fornybar energi, liten slitasje og det reneste 
fossile brenselet. Gassforbrenning har ingen ef-
fekttopper. 

Det fortelles om 4 forskjellige energigasser; pro-
pan, naturgass, CNG og LNG. I kveld fokuseres 
det på propan som er tilgjenglig i hele landet og 
transporteres og oppbevares i veskefase i tank 
eller flaske på et trykk på ca. 4-7 bar avhengig av 
temperatur.   
Utfordringen med propan er store variasjoner i 
system trykk ved temperatur endringer. Koke 
punktet på propan er ved -43°C da er trykket =0, 
Propan har også et smalt brennbarhetsområdet på 
2-10 % luft. Forbrenning av 1kg propan krever 12 
m3 luft. Avgassene når propan brenner er CO2 og 
VanndampBrennverdi av propan er høy: 1 kg 
propan = 12,87 kWh til sammenligning er brenn-
verdi for 1 liter olje = 10,0 kWh. 
Videre forteller Glenn om RSM installasjoner 
rundt om i hele landet, av store anlegg trekkes 
anlegget til Agder Sentralvaskeri frem. Glenn 
viser også bilder og forteller om anlegget han har 
installert i sitt eget bolighus. Kveldens foredrag 
ble avsluttet med trekning på en 10kg kompositt 
propanflaske på loddene som ble utdelt i starten 
av foredraget. Den heldige vinner var Bård og 
vinnertallet var selvfølgelig 13 som er nærmest 
brennverdien av 1kg propan. 
 
ROTARYMØTE 19.10. 
Møteplass: Rotarykjelleren  
Kveldens møteleder: President Tore Leo Dalen 
Kveldens sang: ”Eg gjette Tulla” 
Kveldens program: Oppgaver og utfordringer – 
Steinar  Våge 
Fremmøte: 65,5% 
Presidenten ønsket velkommen,  og leste dikt av 
Olaf Bull. 
Presidenten minnet oss om å møte på Intercity-
møte med Biskop Skjevesland 27.oktober i Fyl-

kestingsalen. 
Oppgaver og utford-
ringer – Steinar Våge. 
Steinar Våge kommer fra 
Sandnes på Vestlandet. 
Han er gift med ei fra 
Canada, og sammen har 
de en datter på 9mnd. 
Han fikk stillingen som 
ungdomsprest i Tvede-
strand rett etter at han 
var ferdig utdannet ved 
teologistudiet i 
Oslo .Han(de) bor nå i 

Tvedestrand og han hadde aldri vært så mye om-
talt i avisa før, som etter han kom til Tvedestrand, 
og det syntes han var ”kjekt”(som de sier på 
Vestlandet). 
Stillingen hans er 50% Ungdomsprest og 50% 
Prostiprest. Konfirmanter, gudstjenester, bryllup 
og begravelser utgjør 50% prostiprestestillingen. 
I denne flytter han litt rundt, han er ikke bare i 
Tvedestrand, Holt, Dypvåg og Laget, men andre 
steder også som Åmli osv. 
50% stilling som ungdomsprest. Som ungdoms-
prest har han en del utfordringer ved at det er så 
få unge som går i kirken. Det kommer snart en ny 
liturgi i kirken, og da håper de at dette er mer ret-
tet mot ungdom også. 
Ungdomsprestestillingen  er  finansiert av splei-
selag,  ved frivillig givertjeneste, kommunen, og 
andre tilskudd. 
Tilbudet til ungdommen i Tvedestrand er ikke 
spesielt bra. Utenom idrettslag og musikk er det 
kun ”Kafe Kafka” som har tilbud til ungdommen. 
Natteravnene i Tvedestrand gjør en kjempeinn-
sats, han samarbeider med disse, og de er en vik-
tig ressurs for ungdommen. 
Han har startet opp KRIK (Kristen Idrettskon-
takt). De holder til i Lyngmyrhallen hver søndag 
fra kl 18-20. Dette er et tilbud spesielt til ung-
domsskoleelever. Pr dags dato er det ca 20stk 
medlemmer av KRIK, men målet er å få mange 
flere. Det er ikke et idrettslag, det er en sosial set-
ting for alle uansett ferdighetsnivå. 
Ungdomspresten har og startet opp noe nytt i år 
ved ta alle konfirmantene som ble konfirmert i 
august/september i år er invitert til å være med på 
et I-LIKE prosjekt ett år,  sammen med ung-
domspresten . De har blant annet planlagt tur til 
Oslo med buss for å se ”Jesus Krist Superstar”. 
Dette håper det blir en vellykket tur, og et vellyk-
ket prosjekt. 
Ungdomsprest Våge har Jesus som forbilde, og 
håper han kan få til å være mest mulig sammen 
med ungdommene. 
Vi takker Ungdomsprest Steinar Våge for et 
kjempeinteressant og inspirerende foredrag, og 
ønsker han lykke til med alle prosjektene sine.                 

Tor Olav 

Ellen NB 
Den andre halvdelen av livet er tiden når ditt 
indre knytter kontakten med ditt ytre og skaper et 
helt menneske.  
La livet falle til ro i deg.  
Finn fram til den indre kjernen i deg selv 

Tor Olav 


