
I dette nummeret kan du lese om: 
02.11. Klubbaften. Nominasjon.  

09.11. Frivillighetssentralen.  Lars Mollestad. 

16.11. Tor Erik Nævestad, Peru og Ole Devold,  

               glimt  fra mitt yrke. 
22.11. Julebord. 

30.11. Årsmøte. Valg. 

PRESIDENTEN  

HAR ORDET : 

Kjære Rotaryvenner! 

Vi har nettopp lagt bak 

oss en av årets mørkeste 

måneder og står på terske-

len til Adventstiden. Program- met 

i november har vært preget av omrokke-

ringer og utsettelser samt klubbmøter pre-

get av valg til nytt styre for 2016-2017. 

Måneden ble innledet med nominasjon, 

som ble avviklet 2. november, hvor 8 kan-

didater ble valgt. I månedens siste møte 

stod Årsmøte med endelig valg på agen-

daen. Cecil Granerud, Line Abrahamsen og 

Ole Devold ble gjenvalgt i styret. Geir Ny-

len ble valgt som nytt medlem. Deretter ble 

Cecilie valgt til ny Innkommende President 

med stort flertall. Gratulasjoner går med 

dette til Cecilie, og jeg er sikker på at dette 

var et godt valg! 

Vårt årlige Julebord ble arrangert på Råd-

huset denne siste helga i november. Det ble 

meget vellykket med godt frammøte, nyde-

lig mat og flott oppdekking av festutvalget. 

Stemningen var svært god og deltagerne 

koste seg utover kvelden. Jeg vil takke 

utvalget med Anne Berit i spissen for en 

kjempegod innsats. Dessuten rettes en stor 

takk til Ingebjørg Lofstad for en deilig 

multekrem og ellers velvillig assistanse.  I 

tillegg takker jeg Bjørn og Oddvar for de-

res hjelp overfor festutvalget, da noen av 

utvalgsmedlemmene dessverre hadde meldt 

forfall til dette arrangementet. 

På siste klubbmøte tillot jeg meg å kom-

mentere litt rundt sammensetning av komi-

teer og utvalg. Jeg vil presisere at dette ble 

tatt opp på et helt generelt grunnlag og på 

bakgrunn av noen erfaringer vi har hatt ved 

et par arrangementer denne høsten. Det kan 

fort oppstå noen utfordringer som skyldes 

forfall i de enkelte komiteer/utvalg. Da er 

det viktig at de enkelte medlemmer er seg 

bevisst på hvilket utvalg man tilhører. 

Imidlertid minner jeg om at det er lederen 

av de respektive utvalg sitt ansvar, og eng-

asjere medlemmene og eventuelt anmode 

om ekstern assistanse i klubben ved behov 

for dette. Det faktum at vi har mistet noen 

utvalgsmedlemmer var også en grunn til at 

dette spørsmålet ble tatt opp.  

I måneden som ligger foran oss er aktivite-

ten i klubben relativt lav, men vi ser fram 

til Kirkebesøket 7. desember og årets siste 

møte den 14. da jeg legger opp til en 

«kosekveld» med vin og ost. Jeg ønsker 

dere alle en riktig god Adventstid og påføl-

gende Julefeiring!             Hilsen Olaf Jørg. 

 

ROTARYMØTE 02.11.2015. 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder:  Presidenten 

Program: Klubbmøte 

Nominasjon, Orientering om kommu-

nens nettside.                  Fremmøte: 63 % 
 

President Olaf Jørg ønsker velkommen. 

Medlemskort for inneværende rotary-år er 

kommet og ble delt ut. 

Hilde Nistov orienterte om medlemskomi-

teens arbeid med rekruttering av nye med-

lemmer og presenterte foreslåtte kandida-

ter.  Kandidatene var gjennomgått i komi-

teen og godkjent av styret.  

Anne Berit orienterte om Tvedestrand 

kommunes hjemmeside på nett og viste 

eksempler på hvordan man kan navigere 

seg frem til f.eks. rapportering av gatelys 

som ikke virker, brøyting, tilbud til turister 

eller norskopplæring for innvandrere.  

Hjemmesiden er ganske omfattende, men 

allikevel enkelt å navigere i. Anne Berit 

viste bl.a. postlisten der man kan finne 

oversikt over post som er kommet til kom-

munen.  Selve dokumentene kan imidlertid 

ikke sees på nettet. 

Det ble foretatt nominasjon til neste rotary-

års styre. Nominert ble: Cecilie, Hilde, 

Brita, Ole, Rolf, Line, Geir og Kristin. 

Valg til styret vil foregå på et senere møte. 
        Svein Jordahl 

 

ROTARYMØTE 09.11.2015. 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder:  Presidenten 

Program: Tvedestrand Frivilligsentral v/

Lars Molleklev              Fremmøte: 55 %  
 

President Olaf Jørg ønsker velkommen og 

avklarte en mail han hadde sendt ut om 

potensielle medlemmer.  Den var kun til 

orientering. 

Lars Molleklev fra Frivillsentralen var  

kveldens gjest og foredragsholder.  Han var 

i klubben for 3 – 4 år siden.  Mye har 

skjedd med Frivilligsentralen siden da. 

Frivilligsentralen i Tvedestrand er eid av 

Tvedestrand kommune og har kontorer i 

administrasjonslokalene på Tjenna.  

 

 

Fremmøte denne måned. Fremmøte : 63,5 % : 

 

100 %:   Svein J., Ole D., Cecilie G.,  

         Tor Erik N., Oddvar P., Olaf Jørg H.,               

            Ragnar L., Egil V. 
 

Møtt i andre klubber:  Ingen denne måneden.

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten November 2015 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB 

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i Desember: 

07.12. Kirkebesøk. 

14.12. Presidentens aften. 

21.12. Møtefri. 

28.12. Møtefri.                             

November i Havna. 

Presidenten       og     Lars Mollekleiv 



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 : 

 
Trygve Eriksen           01.11 
Leif Fage           11.11 
Trygve Bernhardsen   11.11 
Svein Inge Marcussen 16.11 
Torill Skår            16.11 
Reidar Kjelstrup          19.11 

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. 

Frivillighetssentralen, forts.: 

Sentralen har et styre med 

Siri Bertelsen som formann. 

Det er 408 sentraler i Norge, 

alle forskjellige. I Tvede-

strand har sentralen et særlig fokus på barn 

og unge. Lars Molleklev er ansatt av kom-

munen, direkte under rådmannen. Kommu-

nen får 60 % av lønnen fra staten. Sentra-

len har satset mye på trening, aktivitet og 

integrering for unge, og har bl.a. høyeste 

utlån på padleutstyr blant sentralene i Nor-

ge. Har ansvar for badeparken og for akti-

viteter på Strannasenteret. Er med i plan-

leggingen av en større rasteplass ved den 

nye E-18, med mange aktiviteter. Sentra-

len har et opplegg med presentasjon av 

samisk kultur for barnehager og får støtte 

fra Samerådet. Sentralen får ikke penger 

overført direkte fra kommunen, men skaf-

fer seg midler ved å søke midler fra fond 

og tilbydere i hele landet.  Gjensidigstiftel-

sen har vært en viktig samarbeidspartner 

og man har utvidet og opprustet badepar-

ken neste år med midler derifra.  Flere 

kanoer kjøpes også inn. Tvedestrand kom-

mune integrerer Frivilligsentralen i sine 

aktiviteter på en meget god måte, sa 

Mollekleiv.                            Svein Jordahl 

 

ROTARYMØTE 16.11.2015. 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder:  Presidenten 

Program: 15 minutter v/Tor Erik Næve   

 stad og ”fra retten” v/Ole Devold 

Fremmøte: 61 % 
 

President Olaf Jørg ønsker velkommen og 

det ble en runde med påmelding til jule-

bord, avklaring av kirkebesøk og bereg-

ning av fremmøteprosent. 

Tor Erik var i Peru for få år siden og 

viste lysbilder 

og fortalte fra 

turen. Titica-

casjøen er 

verdens høy-

est beliggende 

innsjø på 

3.800 meter 

over havet og 

ligger delvis i 

Peru og delvis i Bolivia. Tor Erik hadde 

vært der og seilt med sivbåt på sjøen.  

Han hadde sett hvordan Quinoa ble dyrket. 

Quinoa en vekst fra Sør-Amerika hvis frø 

kan spises, og er et alternativ 

til ris og poteter. Det har fra gammel tid 

vært viktig i Andesbefolkningens mat, 

blant annet i inkatiden, for ca 6000 år si-

den. Quinoa har høy ernæringsmessig ver-

di og er kanskje den maten vi i fremti-

den skal leve av? spurte Tor Erik.  

 

Ole Devold fortalte om 2 forskjellige saker 

fra retten. En sak der et uønsket besøk til 

en fest og en påfølgende slåsskamp var 

utgangspunktet.  Retten slår hard ned på 

voldsbruk, særlig i familie og på offentlige 

steder, fortalte Ole. I dette tilfelle delte 

retten ut fengselsdommer og Ole gikk 

gjennom bakgrunnen for rettsavgjørelsen. 

I den andre saken hadde 2 unge gutter gjort 

hærverk på båter og hadde forsøkt å bryte 

seg inn i en restaurant. De hadde forvoldt 

store materielle skader, men pga manglen-

de opplysninger og anmeldelse slapp de 

noe billig unna med erstatningssøksmålet.  

Den ungdommelige villskapen endte med 

samfunnsstraff for ungguttene, og Ole for-

klarte litt om bruken av slik straffereak-

sjon.         Svein Jordahl 

 
 

ROTARY JULEBORD FREDAG 

27. DESEMBER kl 1900 

 

Julebordet ble holdt på rådhuset og vel 30 

gjester var påmeldt.  Festkomiteen og hjel-

pere hadde dekket et vakkert langbord og 

det ble servert en velkomstdrink da gjeste-

ne kom.  Maten, ribbe m/ alt tilbehør,  ble 

levert fra Idar Sundsdal kjøkken og var 

rikelig og meget velsmakende. Ingebjørg 

Lofstad´ s  hjemmelagde multekrem til 

dessert smakte fortreffelig.   

Bevertningen høstet mange lovord.  

 
I prisen fulgte også en velkomstdrink samt 

en pils, ett glass vin eller en flaske mine-

ralvann til maten. Bar til hyggelige priser. 

Oddvar Pedersen var toastmaster og ledet 

oss gjennom kvelden. Svein Jordahl talte 

om jul og om André Bjerke. Leste dikt.  

Flere engasjerte seg med små taler ved 

bordet.  Anna Katrine Solfjeld Pettersen 

takket klubben og festkomiteen for arrang-

ementet. Et loddsalg med mange fine pre-

mier engasjerte og gikk med et lite over-

skudd. 

Julebordet var meget vellykket og festko-

mité og hjelpere fikk velfortjent ros. En 

meget hyggelig kveld.             Svein Jordahl 

 

Program: Valg, for øvrig uten program  

Fremmøte:  64,2 % 

President Olaf Jørg ønsket velkommen. 

Han vil se på komitéoppsettene pånytt da 

det har vært noen utmeldinger. Det ble et 

lite overskudd på julebordet. Beløpet går 

til å dekke fjorårets underskudd. Brosjyre 

”Fakta og Rotary” er også kommet. Kan 

brukes i rekruttering og presidenten/

sekretær har brosjyren.  Ragnar orienterte 

om det planlagte kirkebesøket 7. desember 

i Tvedestrand kirke. 

Det var valg, og Cecilie Granerud, Line 

Abrahamsen, Ole Devold og Geir Nylen 

ble valgt til styret.  Fra før sitter Olaf 

Jørg Hafredal (ex president) og Ragnar 

Lofstad (innkomne president) i styret 

2016/2017. Ved nytt valg ble Cecilie 

valgt til visepresident. 

For øvrig hyggelig samvær med kaffe og 

presidentens hjemmebakte kaker. Svein  J. 

ROTARYMØTE 30.11.2015 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder: Presidenten. 

Ved Presidentbordet. 
Tor Erik  Nævestad. 

https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8r-Amerika
https://no.wikipedia.org/wiki/Ris
https://no.wikipedia.org/wiki/Potet

