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Da vår gode Rotaryvenn ‐
Karl Ragnar Hafsten ‐
ROTARYMØTE 05.01.
er gå bort, ‐ synes jeg de e Ny årsdik‐
Møtested: Rotar ykjeller en
tet,
kan stå som et godt minne e er
Møte leder: Pr esidenten
Karl Ragnar.
Møteleder: Presidenten

Et ny år.

Det er li vemodig og rart
når det er klart åpenbart
at enda et år er endt.
Det nye år er i emning
med sin forventnings‐stemning ‐
en side i årenes bok er vendt.
Er jeg fylt av tro, det håp og den kjærlighet
som kan gi oss den glede og herlighet
som livet en gang var ltenkt å være?

Sang: ”nr.44” Fremmøte: 70 %
Presidenten ønsket velkommen Ɵl årets
første møte.
Tore Leo Dalen, takket for fine referater
og hensƟlte Ɵl referentene om å skrive i ”
Word ” samt å begrense lengden på referatet.
3 minu er v/ Svein Jordal hvor han snakket om teksten i Juleevangeliet. Han viste
Ɵl forskjellige tekster fra Lukas og
Matheus, og 6. januar som er 13. dag
jul ,og blir feiret av bl.a. den Ortodokse
kirke.
Presidenten gikk dereƩer over Ɵl å gjennomgå programmet for 2015. Her er det
mye spennende å se fram Ɵl.

Enhver da gå i seg selv
i det nye år, under himmelens hvelv
i vår korte jordlivs sfære ‐
for å finne meningen med at vi bor
og lever og virker på denne Guds jor`d
som ble gi oss som arv, som vi eier!
Presidenten som har haƩ et opphold på
Gi oss å være den gode tro tjener
sykehus redegjorde for sin egen helsesom ønsker og tror og håper og mener
situasjon.
at å gi er å vandre på kjærlighetens veier.
Arne Bjørnstad tok ordet vedr. TvedeAlt hva du eier og er har du få , ‐
strandspostens spalte om ukens hendelSe l at det ny es, og ny es godt!
ser. Her kan det gjerne fremgå hvem somholder foredrag de gangene deƩe er aktuunn deg den glede det gir deg å gi!
elt.
Det er ved å gi at du selv vil få ‐
det har vi erfart, ‐det kan vi forstå ‐
Geir N.
en glede som gir oss fri.
Så derfor: gå inn i enda et år
ROTARYMØTE 12.01.
med talenter du har i kre er og evner ‐
Møtested: Rotar ykjeller en
la kjærligheten være en felles‐nevner,
strø glede og smil omkring der du går!
Møte leder: Pr esidenten.
La brorskap/respekt være normer som rår:
Sang: Lys og Varme
VELSIGNET VÆRE DET NYE ÅR!
Carolius ( Karl Ragnar Hafsten).
Fremmøteprosent: 55
Karl Ragnar var født den 17.08. 1926.
Han ble nesten 89 år.
I Rotary begynte han i 1964, så her var han
en trofast rotarianer gjennom 50 år.
Karl Ragnar vil bli savnet!
Tore L. Dalen
Redaktør.

I dette nummeret kan du lese om:
05.01.Klubbaften. Program og planer. 3min.

12.01. Rikets tilstand. Ved Pål Frydenberg
19.01.Jerngruvene på Sørlandet. Per H. Sælebakke
26.01. Anticimex. Skadedyr. Helge L. Olsen

Det er en omskriving av gammelnorskordet ”Fjarder”
som betyr ”veien Ɵl łorden”.

Pål Frydenberg orienterte om kommunens fremƟdsplaner. Bystyret har vedtaƩ
en investeringsplan på 250 mill.
Det skal bli ny videregående skole, utvidet
barnehagedekning og næringsarealer ved
Grenstøl.
Må vi regne med eiendomsskaƩ eƩer
valget Ɵl høsten?
Mye nyƩ og spennende skjer i forbindelse
med ny E-18.

Videre ble nevnt ByløŌ, badeland, barnevern, kulturarbeid, - samt ombygging av
Rådhuset.
Og ikke minst – kommunereformen.
Hvem skal Tvedestrand inngå
” ekteskap ”med?
Følg med - mye skjer.
Geir N.

Presidenten ønsket velkommen og særlig
Ɵl kveldens foredragsholder, Rådmann Pål
Frydenberg.
3 min. v/ Ole Jacob som hadde studert på
hva navnet ”Fjærkleivene”
kommer fra.
Programmer framover:
02.02. Rotary-nytt ved Svein Tore Stiansen. 3 min.
09.02. Tømmerfløting og kulturminner. Ø. Værland.
16.02. Bedriftbesøk på Fjordsenteret. Kl. 1900.
23.02 Geriatri ved Kristin Jeppestøl.

Frammøte denne måned: 60 %
100 %: Ole J. D., Ole J. T., Tor Erik N.,
Arne B., Tanja H., Olaf Jørg H., Helge N.,
Møtt i andre klubber:
Knut Solheim: 29.10. 14. Oslo Vest
30.10. 14. Oslo R.K.
27.10. 14. Røa R.K.

ROTARYMØTE 19.01.
Møtested: Rotar ykjeller en
Møte leder: Pr esidenten.
Innk. president Olaf Jørg Hafredal ledet møtet
Frammøte: 58%
Sang: Nisser og dverger.
Program: Jerngruvene på Sørlandet ved Per
H. Sælebakke
Først hadde Arne Bjørnstad en 3 minutter.

hogg man ut malmen med hammer og meisel. Så
gikk man over til å bryte ut malmen ved å brenne
tømmer langs fjellveggen som da ble så varm at
den slo sprekker og man kunne plukke ut malmen. For å få malmen ut av gruvene ble den til å
begynne med heist opp med handkraft, så gikk
man over til å bruke hest og enda senere brukte
man vannhjul og pumper der det var mulig. Etter
1850 brukte man dampmaskiner til drift i gruvene og dette effektiviserte driften betydelig.
- Men først etter prøvespill og aksept!
Fram mot midten av 1900 tallet ble det slutt på
gruvedriften etter jernmalm, og en æra var derved over i vår landsdel.
Bjørn W.

Ved besøk på Srannasenteret, hadde han sett
behov for et aktivitetsprogram for pensjonister.
Dette kan bestå av bildefremvisninger, besøk av
hund på senteret og gladmusikk ved Karl og Co. ROTARYMØTE 26.01.
Arne ville ha noe mer på programmet, og ser at
Møtested: Rotar ykjeller en
et fint supplement kunne være bilturer rundt i
distriktet for pensjonistene. Han utfordret pensjo- Møte leder:
nistene i Rotary til å stille med bil ved anledPastpresident Oddvar Pedersen,
ninger, slik at man kunne arrangere bilturer for
Sang: De nære Ɵng
pensjonærene på Strannasenteret. Han kommer
Fremmøteprosent: 58
tilbake med et konkret opplegg for et slikt arrangement.
Presidenten startet møtet og ønsket alle
Kveldens foredragsholder, Per H. Sælebakke,
holdt foredrag
om jerngruvene
på Sørlandet.
Gruvene rundt
Arendal var
spesielt malmrike, og Fritzøe
Verk drev
mange av gruvene i vår
landsdel. Bråstad gruver var
en slik malmrik
gruve, og her
Fra Solberggruva.
var det drift fra
1570 til ca. 1970 som gir 400 år med gruvedrift.
Det var forskjellige typer jernmalm som Magnetitt, Apatitt, Babingtonitt, Granat, Epidot osv.
Gruvene kunne være smale sprekker i fjellet eller
store gruver med ganger på flerfoldige kilometer
der mange mennesker
hadde sitt arbeide.
På verkene ble det
blant annet støpt flotte
ovner basert på malmen man tok ut, og i
vårt distrikt hadde vi
Næs Verk, som laget
ovner som i dag er
prydgjenstander i
mange hjem. Først

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

RoƩer er kjønnsmodne eƩer 12 uker, kan
få 4-7 kull pr. år, og føder 8-10 unger i hver
kull. Rent teoreƟsk kan eƩ roƩepar bli Ɵl
2000 roƩer på eƩ år!......
Det finnes bare en type ro e i Norge.
VannroƩer er f. eks. samme sorten.
*******************

Husbukk
Husbukk er en
bille som har
spesialisert
seg på å leve
av treverk i
bygninger.

velkommen, inkl. dagens foredragsholder
Helge Lunde-Olsen fra AnƟcimex.
Før foredraget fikk vi den triste nyhet at
vårt mangeårige medlem
Karl Ragnar Hafsten
var død på Strannasenteret.

Stokkmaur
Stokkmaur spiser
ikke treverk, i
motsetning til hva
svært mange
tror. Imidlertid
slå r de seg ofte ned
i rå teangrepet treverk, og dersom
rå teskadene
er
store få r gjerne
mauren skylden for
skaden.

Stripet borebille er små biller hvis larver

lever i treverk. Borebiller finnes over hele
-verden,
og så hjemover
Ordet ble dere er gi l kveldens fore‐
av 1500...ulike arter finnes 49 i Nordragsholder, ‐ Helge Lunde‐Olsen fra An ‐ ge. Billen er 2-4 mmDisse kan angripe båcimex.
de hus, møbler og andre tregjenstander av
bartre og bjørk. Selv bøker og papirer som
Selskapet i Norge ble startet i Arendal i
oppbevares fukƟg kan angripes.
1988 av 4 personer. Fra en beskjeden start
er firmaet bliƩ et landsdekkende foretak.
Arendal og KrisƟansand har 25 ansaƩe og
Rød skogsmaur.
regner i 2015 med en omsetning på kr. 25
Høy teƩhet av maur i nærmill.
heten av bygninger kan
Større kunder er bakerier og lignende firvirke sjenerende.
maer som abonnerer på en løsning hvor de Maurene kan i spesielle
blir garantert fri for roƩer/mus og andre
situasjoner bygge tuer
skadedyr.
Red.
innendørs.
Det ble
spennende opplysninger om
utbredelRoƩe
se av
roƩer /
mus og annet som ingen ønsker å få i huset. For å sikre oss mot roƩer må ingen
åpning være større enn 12mm i firkant.
Mus trenger bare 6mm.
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: toreleodalen@getmail.no

********************
Foredraget var lærerikt for oss som var lstede. Møtet ble avsluƩet på vanlig måte
noen minuƩer forsinket.
Ref. Geir N.
********************************
Det kommer ikke an på hva man spiser
mellom jul og ny år,
men hva man spiser mellom ny år og jul.

Fødselsdager :
Tanja Høyseth
14.01.
Ole J. Thorsen
11.02
Ellen Hertzberg 16.02
Anne Berit Nedrebø 19.02
Arne Bjørnstad
24.02

