
PRESIDENTEN HAR ORDET 

Kjære Rotaryvenner! 

Så har vi lagt den første 

høstmåneden bak oss.  Vi 

har hatt en flott høst så langt 

med sommerlige 

temperaturer og mange fine         

soldager. Unntaket var Petra, som gav oss noen 

dager med uvær og ekstreme nedbørs-

mengder. På grunn av kommunevalget 14. 

september, ble møtet denne dagen avlyst, men 

ellers har vi avviklet både Club Assembly og 

Peismøter denne måneden. Benytter denne 

anledningen igjen til å minne de som ikke har 

ferdigstilt 3-års planene for sine respektive 

komiteer om at dette skal presenteres av 

komitelederne under Guvernørbesøket 26. 

oktober. 

5. til 6. september deltok Line, Ole, Tanja og 

undertegnede på Distriktskonferansen i 

Stavern.  Dette var en meget charmerende by, 

og konferansen ble avviklet på en ryddig og 

effektiv måte. Tema denne gangen var 

konsentrert om ungdommen og rekrutering av 

unge Rotarianere – «Ungdom, vår framtid». 

PDG Samuel Owori representerte RI som 

utsending for RI Presidenten.  Av mere lokale 

aktiviteter, nevnes at Ole or Reidar også i år 

deltok på Yrkesmessen på Lyngmyr skole 22. 

september. Fra skolens side setter man stor 

pris på at Rotaryklubben bidrar på dette 

arrangementet, og det er bra om flere 

medlemmer kunne bidra med sine 

yrkeserfaringer.  Samme uke deltok Reidar, 

Ragnar og Presidenten på TRF-seminar i 

Kristiansand.  Nytt av året er at man nå må 

sertifiseres hvert år, og oss tre er nå sertifisert 

for dette. 

Jeg vil gjerne benytte denne anledningen til å 

minne om reglementet vedrørende møteplikt 

og  –forfall. Klubben vår har en ganske liberal 

politikk på dette området, men det er likevel 

ønskelig at man møter i størst mulig grad og 

deltar i klubbens «indre liv». 

Med overgangen til en ny måned, nærmer 

tiden seg for en ny fest på Strannasenteret. 

Komiteen med Bjørn i spissen har god kontroll 

på dette, og det nødvendige antall bløtkaker 

skal nå være i boks.  

Hilsen Olaf Jørg. 

ROTARYMØTE 7.09.2014 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder: Presidenten. 

Sang: Steinbrytervise. 

Fremmøte: 76% 

Presidenten fortalte litt om 
distriktskonferansen i Stavern. Det hadde vært 
spennende å delta. 

Dagens 3-minutter med Reidar hadde et kort, 
men viktig poeng: Ikke bruk mobiltelefon mens 
du kjører bil. Det kan få katastrofale følger. 
Takk for påminnelsen. 

Dagens foredrag var ved Bård Frydenlund, 
direktør på Nes jernverk. 

Bård er forsker av yrke og har lang fartstid 
ved universitetet i Oslo, både som forsker, 
foredragsholder, styremedlem og rådgiver. 
.Foredraget hans var todelt, der han først 
gav oss en innføring i det allmenhistoriske 
med fokus på bedriftslederkultur kring 
1500-1814. Et utrolig spennende foredrag 
med mye informasjon på kort tid. At Bård 
kan sitt fag er det ingen tvil om.  

Vi fikk kjennskap til hvordan de 4 store 
bedriftsledere med grev Vedel, Peder 
Anker, Jacob Aall og Løvenskiold drev. 
Disse tok stort ansvar for sine og hadde 

ansvar for hele mennesket, ikke bare for 
selve jobben de ansatte utførte på sine 
verk. Som sjefer hadde de ansvar for 
skolevesenet og legetilbud for sine 
samfunn og de ønsket alle å være best i 
klassen. De var på en måte unorske ledere. 
Som arbeider gav du deg til sjefen i ett og 
alt for å oppnå dine sosiale rettigheter. 
Disse lederne samarbeidet også for landet 
med for eksempel å skaffe korn til Norge i 
krisetider. De brukte sine nettverk og 
hadde egne båter og gikk i kompaniskap  
for å skaffe mat til Norge. Skolene de 

opprettet ved 

verkene ble 

samfunnstjenenende, men fokus var 
likevel å få større egen makt. 

Det ble selvsagt og negative spekulasjoner 
rundt disse lederne, der de spekulerte i 
oppkjøp av f.eks. eiendommer for å kunne 
utvikle egne interesser.  

Dette var et innholdsrikt foredrag og jeg er 
sikker på at Bård kunne fortalt i timevis om 
emnet.  

Del 2 av foredraget handlet om jernverket 
i nåtiden der fokus er opplevelser, inntrykk 
og læring. Som nasjonal museum for 
formidling er de avhengig av støtte fra 
primært 5 store aktører: Riksantikvaren, 
kulturdepartementet, fylkeskommunen, 
kommunen og ekstern inntjening. 
Prosjekter jernverket jobber for å utvikle 
nå er: smed- og handverks- dagene, 
barnas jernverkssøndag, gruvesøndagene, 
høstmarkedet og jernverksseminarene de 
holder.  

Solberg gruve er forholdsvis ny for 
publikum og denne ønsker de å utvikle til 
en spennende arena for ulike 

I dette nummeret kan du lese om: 

07. Tanker om Jernverket v/ Bård Frydenlund     

14.  Møte på byen. Tv. strands Originaler ved            

    Willy Nylen      

21. Peisaften  .             

28. Club Assembly og hyggekveld.   

Programmer framover i Oktober: 
 

02. Klubbaften. Ref. Peisaften. Egoforedrag. 
12. Otechos. Bedriftsbesøk v. Tor Arne Hauge  
19. Sykehjemmet. 

26. NB: Møte med Guvernør Bjørn Aas. 

Frammøte denne måned:  74,4 % 

 
100 %:   Olaf Jørg H., Britta T., Tanja H,.  
              Cecilie G., Line A. 
 

Møtt i andre klubber:  Ingen denne måneden. 

 

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten Juli2015 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB 

Chartret 31. juli 1950 

Jacob Aall 

1799—1844 

http://www.rotary.no/
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Fil:Jacob_Aall.jpeg


Tvedestrand Rotary Klubb 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 

e-post: tvedestrand@rotary.no 

Internett: www.tvedestrand.rotary.no  

President 2015– 2016:  
Olaf Jørg Hafredal Kollåsveien 7B, 
 4900 Tvedestrand.    Tlf. 906 02 806 
 E-post: mailto:ojhafredal@gmail.com 
Sekretær: Line Abrahamsen 

Vestervei, 4900 Tvedestrand                       

Mobil :    Tlf.  906 35 008                                 

E-post: lineabra@getmail.no 

Fødselsdager : 

 
Bjørn Walle  04.10. 
Helge Nilsen 28.10. 
 
Geir Nylen  01.11. 
Cecilie Granerud 14.11. 
Ole J. Devold 30.11. 
 

KJELLERPOSTEN,  

Tvedestrand Rotaryklubbs avis.             

Utgis en gang i måneden. 

Redaktør.: Tore L. Dalen,  
Høyheiveien 6, 4900Tvedestrand. 

Tlf. 95047828 

E-post: toreleodalen@getmail.no 
 
IT– ansvarlig: Leif Fage, Kalvenveien 21,  

4916 Borøy .    Tlf. 997 38 362 

E-post:   leif.fage@gmail.com 

Gr at ul er er

med
dagen!

Gr at ul er er

med
dagen!

- Men først etter prøvespill og aksept!  

- og så hjemover ... 

   Fra Solberggruva. 

Nes jernverk. Forts. 

Videreføring av forskningen til Gunnar Molden 
har og stort fokus, og her jobbes det med 
systematisering av kunnskap slik at dette skal 
kunne bli et referansearkiv. 

Museet jobber også med et ønske om å utvikle 
sommerskole for barn og unge med realfag 
som hovedtema. Energi, miljø, geologi, 
forbrenning og mekaniske prosesser vil da 
være naturlig tematikk. Og sist, men ikke minst 
jobber museet med å utvikle og realisere 
drømmer for Ertec-bygget. Bård avsluttet med 

å stille et lurt spørsmål:  "Hvordan få 

Sørlandets smilehull til å bli et bredere 

glis?"  Han svarte at Nes jernverk ønsket i 

iallfall å være med på dette. 

 Cecilie G         . 

ROTARYMØTE 28.09. 

Møtested:   Rotarykjelleren 

Møteleder: Presidenten 

Sang: Regnet er en venn 

Om man vil se guvernørens månedsbrev, kan 
man finne dette i form av en videosnutt på 
hjemmesiden vår. Brev som legger i form av en 
videosnutt på Rotary. 

OPPTAK AV NYTT MEDLEM:  

Vi hadde opptak av Rolf Thorstensen denne 
dagen, og det er alltid fint med nye 
medlemmer i klubben vår. Velkommen til oss, 

Rolf. 

   Presidenten, Rolf Thorstensen, Ragnar Lofstad 

Rolf har røtter på Borøya, men har bodd flere 
steder deriblant Østerrike og Osloområdet. 
Han har 11 generasjoner bak seg på Borøya, 
men er selv født og oppvokst i Oslo. Han har 
jobbet mange år innenfor skinnindustrien, og 
det er dette han brenner for. I  en periode drev 
han forretning i Arendal innenfor kjøkken, men 
som nevnt er det skinn som står hjertet nært 
og han gikk derfor tilbake. Til familiens røtter i 
skinnindustrien. Rolf har også vært 

Rotarymedlem i Oppegård i mange år, også 
som president, og har således god kjennskap til 
Rotary. Olaf Jørg ønsket hjertelig velkommen 
til oss, og vi håper  på spennende og 
interessante oppgaver sammen. Vi gleder oss 
til ego-foredraget, der vi kan bli mer kjent med 
deg. 

Club Assembly: Olaf Jørg gikk gjennom de ulike 
komiteenes hovedtrekk av oppgaver og de  
arrangement vi har. Det kom innspill på at vi 
savner "nytt fra næringslivet, nytt fra et yrke". 

Status utenlandsprosjekt, - det ruller videre. 
Astrid sier at Bjørn skal ned i oktober, og hun i 
november og desember. Hun står da for 
innkjøp av det syjentene trenger. Det er 

fleecetøy, skolemerker, og uniformer. Det kom 
inn ca. 2000 kr. på grasrotmidler, men det 
kunne vært mer. Husk å registrere til Rotary 
om du tipper. 

Vi oppfordres til å i det minste gi nok til en hel 
skoleuniform, hva med 250 kroner. Det trengs 
hele tiden mer, det vi gir holder til uniformer, 
men ikke til sko. Vi får mail med kontonummer 
til prosjektkontoen vår. Reidar kan og motta 
kontanter.  

Astrid skal også lage oss en fremdriftsplan for 
videre planer i prosjektet, slik at Reidar kan 

legge dette ved, 
når vi søker om støtte fra Rotary sentralt. 
Bekjempelse av analfabetisme var vårt 
utgangspunkt for Afrika prosjektet vårt. 

 

Pr i dag er vi 31 medlemmer. 30% damer, 
gjennomsnitt alder 55 år. Gjennomgang av 
økonomi ved Ole. Det er ryddig med en 
gjennomgang av hva vi deltar på mht. Store 

utgifter går ut over annen drift i klubben. 

Vi så på forslag til budsjett 2015-16. Vi må 
være edruelig i forhold til postene. Vi må 
kanskje øke kontinentet  for å skaffe nok 
inntekt?  

Har høy kontingent noe å si for å skaffe nye 
medlemmer? Dette er spørsmål vi må se nøye 
på, og vi må være bevisst våre valg. Vi må og se 
på utgiftene våre, ikke bare se hvor vi kan øke 
inntekter. 

Styret må ta opp forslag til revidert budsjett og 
legge dette frem for medlemmene.     Cecile G. 

     ROTARYMØTE 14.09. 

Dette møtet gikk ut på grunn av kraftig 
regnvær over flere dager. Det gikk 

ut over Kjelleren. 

       Slik så det ut: Inngangspartiet. 

      Vannet stod 15—20 cm. Over golvet. 

     Skoleuniformsprosjektet! 

Hallo alle som støtter vårt skoleuniforms prosjekt! En 
rask info. så også våre nyere medlemmer er 
orientert:  En skoleuniform med sko koster ca. 200 - 
250 kroner. Tidligere forslag i klubben er at vi gir en 
skoleuniform hver. Noen gjør det – og noen gir til 
dels mye mer. 

 Det er så opp 
til den 
enkelte.  Astrid skal ned i 
månedsskiftet november-
desember for oppfølging, 

 Nytt og gammelt. 

  Reidar K. 


