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Rotarmøte 14.7.
Sted: Rotarykjelleren
Møteleder: Presidenten.
Fremmøte: 45 %, pluss gjestene:
Trygve Eriksen

President 2014 - 2015
Den nye presidenten ble innsaƩ i vervet på siste møte i juni, - nærmere
bestemt, mandag den 30 juni.. Som
ny redaktør, - vil jeg få ønske presidenten, - lykke Ɵl med siƩ Rotaryår, og håper også på at han vil følge opp
den
gode
tradisjonen
med
«Presidenten har ordet.» Dessverre
ble det ikke noe av denne gangen.
Men regner med at han kanskje kommer sterkere igjen.

Tore Leo Dalen

Avgå redaktør. Den nye redaktøren

Redaktøren har ordet:

Past. President: Oddvar Pedersen
Sekretær: Tanja Høyseth
Kasserer: Ole Devold

Program: Inntrykk fra Jerusalem ved Gina
Lund .
3. min. ved Svein Jordal

Det har også vært redaktørskiŌe i Kjeller- Presidenten startet møtet, og Tor Erik
posten, og jeg har foreløpig påtaƩ meg spilte, mens vi sang « I naƩ jag drømde.»
deƩe arbeidet.
Svein Jordals 3. min. var en vakker tekst
Jeg vil også få takke Trygve Eriksen for av dikteren Wildenvey.
det gode arbeidet han har gjort som redaktør i de foregående årene.

Som ny redaktør for Kjellerposten,
håper jeg at jeg kan fullføre det gode
arbeidet som «Gammel redaktøen»,
Trygve Eriksen har gjort i en årrekke

Også det nye styret vil jeg få ønske lykke
Ɵl i det nye vervet. MåƩe dere også få et Takk for en godt uƞørt jobb.
interessant og hyggelig år.
Det vil ikke i første omgang bli de helt
store forandringer. En må bli varm i trøya
først,- og lære meg verktøyet som vi bruker Ɵl avisa,, så håper jeg å få liƩ mer
dreis på på den senere. Hver redaktør —
siƩ særpreg.
Det nye styret for 2014 -2015.

President: Svein Inge Marcussen.
Innk. President: Olaf Jørg Hafredal.

Odd Fagernes, Eiving og Lillian Vesekjær,
Anne Katrine PeƩersen Solłeld, Anbjørg
Jordal og Svein Tore SƟansen.

Jerusalem
Dagens program var ved Gina Lund, som
er en Tvedestrandsjente. Hun er giŌ med
Hans Jacob Frydenlund, som er diplomat,
og er Norges representant i PalesƟna og
bosaƩ i Jerusalem. Vi fikk innføring i historien som har ført Ɵl konflikten, og en oppdatert orientering om situasjonen, - slik
den er i dag.

Men da trenger jeg også hjelp av dere, Foredraget var sterkt preget av deƩe.
med innlegg, ng dere har på hjertet og
aktuelle ng dere Rotarianere er oppta Stor takk Ɵl Gina Lund for et fint foredrag.
av, - Ikke nøl, se i gang! Møtet ble avsluƩet på vanlig måte, men
Hilsen Tore Leo. noe på overƟd.
Geir

Styremedlem: Line Abrahamsen
I dette nummeret kan du lese om:

Programmer framover:

07.07.: Kystkulturuka v/ Syvert Feed, pluss 3-min.
14.07.: Mine inntrykk fra Jerusalem v/ Gina Lund,
pluss 3-min.
21.07.: Sommertur - Eget program.
28.07.: Bedriftsfusjonering v/ Bjørn C Pedersen,
pluss 3-min.

04.08.: Synet ved optiker Hege H. Omdal.
11.08.: I en flyktningleir i Sør-Sudan. Erik Solfjeld.
3-min.
18.08.: 1814 ved Stein Ørnhøi
25.08.: Har vi bruk for er forsvar. Steinar Digre.
3 min.

Frammøte denne måned: 47 %
100 %: Arne B, Trygve E. Olaf Jørg, Ellen H.
Sven Inge, Geir, Tor Erik, Leif F., Mads, , Ole
Jacob T., Møtt i andre klubber:
Ellen Hertzberg, Rotary of Bangkok, Arne Bjørnstad, Grimstad Rotary og Leif Fage, Intercity møte i Lysaker RK ( Tema: Grunnloven. )

rundt i Kragerø, i Munch's fotspor.
Han malte mange bilder i sin korte
periode i Kragerø, og flere av disse
var det saƩ opp en kopi av på steder
der bildene var bliƩ malt. Ruten gikk
gjennom små, trange veier / gater,
som
vanlige turist neppe hadde be- Men først etter prøvespill og aksept!
søkt på egenhånd.

ROTARY'S SOMMERTUR
MANDAG 21. JULI

I alt 32 ble med på årtes sommertur,
i et strålende sommervær. DeƩe var
den 29. turen i rekkefølge. Årets
uƞlukt gikk med buss Ɵl Kragerø og
på veien, dit ble gjestene servert liƩ
forfriskende drikke. Noen valgte vin,
andre en pils eller farris. Vi ble saƩ av
på torget i Kragerø, lenger kom ikke
bussen i de trange gatene. Men derfra var det kun eƩ par hundre meter
å gå Ɵl avtalt møtested ved byens
gamle rådhus., en markering av 150
år siden Munch ble født.

Trygve Eriksen holdt en 3. min. om å
bli lurt på neƩet. EƩer søking eƩer
veien Ɵl Gdansk, ble han overrasket
over noe som lignet en pornoside.
Det kom også krav om betaling for
deltakelse i « party « fra avsender,
med fult navn og tlf.
Da ble alt oppklart, og det viste seg å
dreie seg om en kjent Islandsk
Katja hadde utrolige kunnskaper om
kunstner. En lykkelig avslu ng.
Munchs liv og arbeider, og det ble en
meget lærerik og interessant vand- «1814« ved Svein Jordal:
ring. Hun fortalte også inngående om Her fikk vi en grundig innføring i den
alle bildene vi fikk se på turen. De svenske kongerekke fra Gustav lll,
mest kjente var kanskje "Solen" som i som døde i 1792, og Gustav som førdag henger i Universitetets aula i te kriger på flere fronter. Han ble avOslo, "Galopperende hest", "Oppover saƩ og utvist fra Sverge. Han døde i
bakken med kjelke" og "Vinter i Kra- tragiske omstendigheter på et vertsgerø". Hele rundturen tok snaue hal- hus i Sveits.
Hertug Carl ble ny konge, - Carl Xlll,
vannen Ɵme.
men ble fort senil og dereƩer ble det
ChrisƟan August ny konge.. Men han
falt av hesten i en parade og døde.
DereƩer kom Carl Johan som konge
ogsådøde
i 1844.
- og
hjemover
...
Hans sønn Oscar ll var konge da vi
gikk inn i union med Sverige 1905.

.Der møƩe vi omviseren Katja Cecilie
Ræder Aarflot. Hun jobbet i det daglige som freelance-journalist og
kunstner, men hadde også vært proRotarymøte 28.7.2014
sjektleder for det store MunchSted: Rotarykjelleren
jubileet i 2009 i Kragerø,<< samt leMøteleder: Presidenten
der for "Munch 150" i 2013.
Frammøte 39,4 %
Gjester: Lillian og Eivin Vesterkjær,
KrisƟn Reksten, Kristen Øvernes,
Odd Fagerland, Dagny Johnsen
og Finn Bjerring.
Program: 3 min. ved Trygve Eriksen.
Hovedprogram: «1814« ved Svein
Jordal.
Presidenten åpnet møtet, og vi sang
2 vers av « Millom bakker og berg.»
Katja tok oss med på en vandring
Tvedestrand Rotary Klubb
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: www.tvedestrand.rotary.no
President 2013- 2014: Svein Inge Marcussen
Margrethes vei 4, 4900 Tvedestrand.
Mobil: 915 36 444
e-post: Sveninge@solbygg.net

Sekretær: Tanja Høiseth,
Furulyveien 4, 4900 Tvedestrand
Mobil: 99539953 epost: tanjh@online.no
IT– ansvarlig: Helge Nilsen, Gjevinggården,
4912 Gjeving. e-post: admin@sentralvaskeri.no
KJELLERPOSTEN, Redaktør.: Tore L. Dalen,
Høyheiveien 6, 4900 Tvedestrand.
E-post: tore.l.dalen@kabeltv.as

Presidenten minnet oss om årets
moƩo: « Light up Rotary. «
(Se fram-siden.)

Tor Erik Nævestad fortalte om
historien bak et Munch blide, Skriket (kopi), som han hadde Ɵl innramming.
Møtet sluƩet som vanlig klokka
20.30.
Geir

Referenter for Rotaryåret:
Geir Nylen: Juli og Januar
Svein Jordal: August og Februar
Hilde Nistov: September og Mars
Bjørn Walle: Oktober og April
Cecilie Granerud: November og Mai
Egil Wathne: Desember og juni
Fødselsdager :
Olaf Jørg Hafredal
Ragnar Lofstad
Hilde Marie Nistof
Brita Tosseviken
Camilla Grantham

09.7
25.7
31.7
04.8
05.8

