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Da det var presidentens kveld, valgte han å
fortelle litt om sin årvisse tur til Fagermyr 2.
juledag for å spille fotball på jordet foran
husene.
De to lagene som spiller, er Verdenslaget og
Solfjeld/Støle-laget. Det kan være opp mot
100 spillere på banen, så det er ikke alltid så
lett å holde styr på kampen og dømme for
uregelmessigheter som skjer på banen. Allikevel, sier Oddvar, som sammen med Willy
Nylen har vært dommere de siste åra, at det
går fint og at alle kommer hjem med helsa i
behold. Snø og is på banen er ingen hindring. Det gjør bare kampen mer underholdende.
Det litt spesielle for disse fotballkampene er
også at de alltid ender uavgjort. Dette krever
god dømming, noe som har gått greit hittil.
Første fotballkamp 2. juledag ble for øvrig
arrangert i 1942.
Plassen har variert noe, men har nå i lengre
tid vært på Fagermyr. Etter kampen, som
varer over 3 omganger uten fast spilletid,
samles de mest hardbarkede på Blautmyr på
hytta hos Arne Solfjled eller hos Willy Nylen på Fagermyr der de feirer og analyserer
kampen i god lagånd og med godt drikke.
Sent på ettermiddagen rusler så deltakerne
hjem etter en strabasiøs, men hyggelig dag
på Fagermyr.
Og garantert; 2. juledag neste år stiller folk
opp igjen for en ny runde med fotball og
mye moro.
Bjørn W.

Fødselsdager framover:

Gratuler er Tanja Høiseth 14.01.64
med
dagen!
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Artistgallaen som ble arrangert den 14.12.
viste hvordan mange små
barn - i vår felles verden,
mangler nesten alt - også
foreldre.
Det var nok ikke bare derfor at tårene kom
– det var også av takknemlighet for at vi
har det så godt har så mange muligheter.
A ha et fadderbarn i en annen del av verden
gir glede og tilfredshet for at vi, tross alt,
bidrar med noe.
Plan Norge/Røde Kors o.l. sørger for at vi
med jevne mellomrom får oppdateringer på
barna - blide barn i hverdagen og på skole,
som er så viktig for deres framtid.
Disse barna tar gjerne imot en ny,
utstrakt hånd.
Det er godt å ha ei hand å holde i,
både for barn og voksne.
Vi har mye å glede oss over!

”Den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad…...
Jeg ønsker deg og dine en
jul med mye glede...
og alt godt i
det nye året!

Beste ønsker,
Redaktøren
FRAMMØTE DENNE MÅNED: 52%
100 %: Arne B., Bjørn, Geir, Egil, Hilde,
Ole J. T., Ragnar, Tor Erik og Trygve E.
Møtt i andre klubber: Arne, Leif og
Oddvar i Tønsberg RK.
Sekretær: Tanja Høiseth,
Furulyveien 4, 4900 Tvedestrand
Mobil: 99539953 epost: tanjh@online.noe
IT– ansvarlig: Helge Nilsen, Gjevinggården,
4912 Gjeving. e-post: admin@sentralvaskeri.no
KJELLERPOSTEN, red.: Trygve Eriksen,
Bakkev. 26, 4900 Tvedestrand.

KJELLERPOSTEN Desember 13
TVEDESTRAND ROTARYKLUBB
Chartret 31. juli 1950
PRESIDENTEN HAR ORDET

Kjære
Rotaryvenner!
Nå er de fleste av
oss i full gang
med juleforberedelsene og har
kanskje vært det
en god stund allerede,
og jeg har unnagjort mitt første
halvår som president. Det har
gått utrolig fort.
Vi hadde et hyggelig møte mandag 16.12,
der undertegnede var ”vert”. - Fikk gitt et
lite historisk tilbakeblikk på en av min families juletradisjoner, fotballkampen på Fagermyr 2. juledag.
Etterpå gikk praten livlig og mange ble
igjen etter møtets slutt og koste seg med litt
godt i glassene.
- Retter en stor takk til Ragnar og hans komité og - ikke minst fru Ingebjørg, for forberedelsene til julemøte i Dypvåg kirke. Det
ble som vanlig en hyggelig opplevelse. En
virkelig flott tradisjon klubben har.
Ragnar hadde fått Sissel Andreassen til å
spille orgel denne kvelden, men måtte da
gjøre en tjeneste tilbake. Sissel arrangerte
et julespill lørdagen etter på Grisen Storsenter og manglet to av de ”vise menn”. Og
det ble Ragnar og Arne som gjorde en
I dette nummeret kan du lese om:
02.12.: 3-minutter med årsmøte og valg.
09.12.: Kirkebesøk.
16.12.: Presidentens aften med ”noe attått”.
23.12.: Møtefri - ”Lille julaften”.
30.12.: Møtefri - ”Lille Nyttårsaften”.

fremragende innsats. De fleste har vel fått
med seg hvor flotte de var fra Tvedestrandspostens reportasje.
Sporty gjort, Ragnar og Arne !
Valget ble også unnagjort i desember. Sven
Inge var jo klar som innkomne president,
undertegnede som past-president. Ellers ble
det nye styret bestående av Olaf Jørg, Line,
Ole og Tanja. I 2. valgrunde ble så Olaf
Jørg valgt til innkomne president 2015/-16.
Jeg gratulerer ! Sven Inge vil på nyåret
konstituere det nye styret og fordele postene.
Vi står foran et spennende og utfordrende
år. Det blir viktig å få inn nye medlemmer.
Vi har allerede noen navn ”på blokka” som
det jobbes med, og Medlemskomiteen vil
intensivere arbeidet på nyåret. Men vi har
alle et ansvar å bidra i dette arbeidet. Håper at vi ganske tidlig på nyåret kan få inn
etpar nye medlemmer, og har som mål 5 innen sommeren.
Programkomiteen med Reidar i spissen har
klart et spennende program for første halvår -14. Programmet er trykt og vil bli utdelt
– og gjennomgått – på første møte i januar.
Men vi lover at det skal ligge på klubbens
nettsider i løpet av kort tid. Der har vi alle
noe å glede oss til.
Så vil jeg tilslutt få ønske dere alle
En riktig God Jul – kos dere masse, og så
ønsker jeg vel møtt i klubben igjen
6. januar!
Oddvar
Programmer framover:
06.01.: 3-min. Program og planer for 1. halvår.
13.01.: Rikets tilstand v/Pål Frydenberg.
20.01.: Opplevelser fra en jordomsegling
v/Harald Solfjeld.
27.01.: Fusjonen Spareb.Sør-Pluss Bank

.JULEBORD 01.12.
Møteplass: Rotarykjelleren
Frammøte: - kunne vært bedre…
Tradisjonen tro, ble det julebord også i år.
Vi møtte opp, både med og uten følge,
kl. 19.30.

Komiteen bød på hvitvin, og praten gikk
livlig fra første øyeblikk.
Når alle var innenfor, ønsket Egil velkommen og vi gikk til bords med store forventninger om maten fra Idar Sundsdal.
Og han skuffet ikke!
Her var ribbe, pølse og medister med tilbehør og en ribbesvor av helt spesiell fin og
sprø kvalitet.

Dette ble skylt ned med godt drikke av diverse slag.
Lydnivået rundt bordet steg i takt med at
klokka gikk og tallerkenene ble tomme.
Ekstra takk til Ingebjørg for en nydelig mul-

tekrem til dessert. Den var en mesterkokk
verdig.
Måltidet ble avrundet med kaffe, sjokolade
og ”en liten en” ved siden av.
Referenten fikk skyss hjem med Egil rundt
midnatt. Hva som deretter skjedde vet bare
de som var til stede….
Geir
ROTARYMØTE 02.12.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Oddvar Pedersen
Program: Årsmøte og valg
Fremmøte: 52 %
Presidenten åpnet møtet og ønsket velkommen.
Kort referat fra julebordet sist fredag, den
29.11. og fra bedriftsbesøket på Sørlandet
Sykehus, Arendal den 18. november. Begge
arrangementene fikk meget bra tilbakemeldinger og var vellykket.
Leif Fage, Arne Bjørnstad og Oddvar Pedersen har vært på seminar om rekruttering i
Tønsberg. Mange ideer som deltagerne vil
formidle til medlemskomiteen. Arne Bjørnstad var en av tre innledere på seminaret. I
de aller fleste klubber er det økning i medlemsalder, men nedgang i antall medlemmer
Ragnar orienterte om juleavslutningen, kirketuren, som i år går til Dypvåg kirke. Tradisjonelt opplegg med kaffe og kaker etter besøket i kirka.
Det har vært en henvendelse fra Risør om
Risør og Tvedestrand Rotaryklubber sammen skal ta en utvekslingsstudent i 2014.
Risør har allerede en kandidat som skal reise
ut. Utvekslingsstudenten som kommer skal
event. gå på skole i Tvedestrand og bør ha
verter her. Prosess har ikke vært gjennomført
i Tvedestrand Rotaryklubb, og vi er ikke klare til å ta en student allerede i 2014. Plan,
økonomi og verter må være på plass først.
Bjørn Walle gir derfor beskjed til Risør at
Tvedestrand RK ikke er med på tiltaket.
Det var skriftlig valg på styremedlemmer for
2014/15. Valgt ble Olaf Jørg Hafredal, Tanja
Høiseth, Ole Devold og Line Abrahamsen.
Olaf Jørg ble valgt til vicepresident.
Svein Jordahl

ROTARYMØTE 09.12.
Møteplass: Dypvåg Kirke.
Møteleder: President Oddvar Pedersen
Frammøte: 65%
Program: Kirkebesøk.
Denne kvelden var det julemøte i Dypvåg
Kirke. Disse julemøtene i kommunens kirker
har blitt en flott tradisjon i klubben vår. Denne kvelden var vi totalt ca 25 personer til stede.
President Oddvar ønsket velkommen og gav
deretter ordet til Ragnar Lofstad som ledet
kvelden.
Tradisjonen tro ble de fire adventslys tent til
Inger Hagerups ”Så tenner vi et lys i kveld”.
Dette ble utført av unge Svalheim og Marcussen. Riktig flinke var de begge.
Sokneprest Eckhard Graune fortalte litt om
julens symboler som var å finne i kirken og
litt om forskjellen i utsmykningen av kirker i
Norge og Tyskland. Han fortalte også en julefortelling.
Svein Jordahl leste en julefortelling av Leo
Tolstoj.
Sissel Andreassen spilte orgel og vi fikk også
forsøkt sangstemmene. ”Deilig er jorden” avsluttet sekvensen i kirken.
Etterpå var det kaffe og kake i Allmuestua,
der Ingebjørg hadde ordnet flott til. Det ble en
hyggelig stund, folk koste seg og praten gikk
livlig. En stor takk til Ragnar og Ingebjørg for
jobben de hadde gjort.
Etter et par små timer, var et meget hyggelig
julemøte til ende.
Oddvar P.

Ingebjørg er jo alltid der og steller til…….

- og praten gikk livlig rundt bordene………
- og i sofaen
koste
”ungdommene”
seg med brus og
andre godsaker.
”ROTARYMØTE 16.12.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Oddvar Pedersen
Frammøte: 60%
Program: Presidentens aften.
Sang: Julekveldsvise.
Presidenten refererte til takkebrev fra
Rotary Foundation for pengegaven etter Kjell
Larsen.

Ikke minst Sissel, Eckhard og Ragnar sørget
for at det det ble en minnerik kveld.

Presidenten takket også for en hyggelig juleavslutning i Dypvåg kirke mandag 9. desember der overskuddet av kveldens kollekt gikk
til nytt kirkeorgel.
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