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PRESIDENTEN

Svein med 3 minutter.
KUNNSKAP OM ROTARY
• Øke forståelsen av hva Rotary som organisasjon er og dermed skape fler rotarianere i klubbene fremfor bare medlemmer.

• Øke tallene for medlemmer som blir i klubbene med minst 1 prosent sammenlignet med
foregående år

Han tok utgangspunkt i at det nå etter nyttår er
"salg" på all verdens varer som klær, sko, hvitevarer, elektronikk og sportsutstyr.
Han koblet dette elegant til et dikt av Rudolf
Nilsen,:
"Vår en gang i året" og omskrev dette til
"Salg en gang i året"
Diktet handlet om mannen som kjøpte seg
dress og gjorde sitt beste overfor ekspeditøren
for å få et visst avslag i prisen. Dette lyktes han
med og kunne stolt presentere sin nye dress for
familie og kjæreste.
Etter dette tok presidenten for seg programmet
for første halvår 2016. Her er det mye å glede
seg til. Referenten viser til programmet som
kan hentes i kjelleren og som er tilsendt som Email.
Reidar redegjorde for søknaden om 15.000,- til
prosjekt skoleuniformer. Her ble vi innvilget
7.500,- I tillegg har vi selv besørget kr. 18.000,Møtet ble avsluttet med hyggelig prat, med
kaffe og småkaker rundt bordene
Geir N.

PS: Grunnet arbeid i gata så er ankomsten til
• Avholde 2 stk. medlems-seminarer gjennom kjelleren litt ugrei om dagen. Det anbefales å
året.
gå opp Hotellkleiva fra brygga

ROTARYMØTE 11. 01. 2016

HAR ORDET :
Kjære Rotaryvenner!
Nå er vi godt i gang med et
nytt semester i Rotaryåret,
og det kan være nyttig og
minne hverandre om Distrikt
2290 sine mål for 2015-2016, som ble presentert av Guvernøren på Presidentsamlingen i
Arendal 8.-9. januar 2016;

• Rotary informasjon på hvert møte (3-min ),
Rotaryskolen etc. Jeg oppfordrer alle
medlemmer til å legge seg disse målene på
minnet, slik at vi alle kan bidra til Rotarys vekst
og utvikling.

MEDLEMSUTVIKLING
• Øke medlemsmassen i Distrikt 2290 , - til
1960 medlemmer i 2015/16. I dag er det 1864
• Oppnå netto økning på minst 3 medlem i
hver klubb
• Øke andelen kvinner i klubbene. I dag 21
%

BIDRAG TIL FONDET
• Hver klubb bidrar til fondet med minst 65
dollar (Resultat 2014-2015: 47,08) I dag 12,24
dollar
• Gjennomføre sertifiseringskurs TRF

Møtested : Rotarykjelleren
************
ROTARYMØTE 04.01.2016. Møteleder: Presidenten
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: Presidenten
Program: Klubbaften

Program: 3 minutt v/ Svein Jordal
• Alle klubber skal ha en TRF ansvarlig
Frammøte:
60,7%
Presidenten startet møtet kl. 19.30 ved å ønske
UNGDOMSARBEID / UTVEKSLING
• Minst 22 ungdommer sendes ut (i 2014 2015: alle vel overstått jul og godt nytt år. Han rettet
en spesiell takk til Ragnar og Ingebjørg for inn14) I dag 9.
satsen i forbindelse med kirkebesøket 7. desember. De to skal også ha stor takk for at de
• Aktiv markedsføring av våre kurser på sosiale
påtok seg storrengjøring av kjelleren i romjula.
medier
Applaus fra oss alle!
Anne Berit har søkt om permisjon til 1.7.2016,
• Minst en kandidat fra hver klubb til RYLA
noe som ble innvilget av presidenten.
Det nye styret må konstituere seg så snart som
mulig. Det ble tatt til etterretning.
I dette nummeret kan du lese om:
04.01. Klubbaften. 3. min. Svein Jordal.
11.01. Rikets tilstand. Rådmann Pål Frydenberg .
18.01. Livets opp og nedturer ved
Rolf Thorsteinsen.
25.01 Tor Erik N. Gamle kjente fra Tv. strand.

Program: "Rikets tilstand"
ved Rådmann Pål Frydenberg
Program: 3 min. v/ Trygve Eriksen
Frammøte 57% Gjester: Svein Roar Larsen
Vi sang visa "Tømmarhoggar".

Presidenten hadde vært på presidentsamling i
Arendal 8. og 9.1 hvor det ble diskutert rutiner
og utvikling samt aksjon våren 2016.
3 min. V/ Trygve Eriksen:
Han tok for seg bokprosjektet om Tangen som
industriområde gjennom tidene. Her har det
vært industri siden 1750. Han tar gjerne imot
bidrag og innspill fra folk som kjenner til det
som har foregått her gjennom årene. Særlig 2
boder som gikk med under en brann rundt
1850? Og hva som ble bedrevet her.

Programmer i Februar.

Fremmøte denne måned. Fremmøte : 55,7 %

01.02. Klubbaften. . 3. min.
08.02.Windjammer ved Reidar Kjelstrup.
15.02. Flyktningmottaket ved Turid Sørensen

100 %: Olaf Jørg H., Line A.,
Tor Erik N., Ragnar L., Egil V.,
Geir N., Mats O., Ole Jacob T.

22.02. Bilder fra Tvedestrand ved Tor Erik Nævestad.
29.02. IMS ? ved Roy Langseth

Møtt i andre klubber: Ingen denne måneden.

Deretter var det: Rådmann Pål Frydenberg:

Kommunen står foran flere store oppgaver i
tiden som kommer så det nye kommunestyret
med en del nye representanter skal få nok av
saker å bryne seg på. Kommunereformen: re-

Fra havna og Østerkleiv.
gjeringen har pålagt kommunene å utrede
sammenslåing med nabokommuner med sikte
på en ny kommune-struktur innen 2020. 5
sentrale politikere + rådmann har sett på noen
alternativer. Kommunestyret skal i møte 9.2
bestemme hvilke kommuner vi skal diskutere
sammenslåing med. Det er 4 alternative løsninger som ut -peker seg :
1) Arendal, Tvedestrand, Risør, Vegårshei,
Gjerstad og Åmli
2) Tvedestrand, Risør, Vegårshei og Risør

ROTARYMØTE 18.01.2016
Møtested: Rotar ykjeller en

For å slippe mye reisevirksomhet satset han på
salg av kjøkkeninnredninger på Stoa i Arendal.
Det viste seg å være
Møteleder: Pr esidenten.
vanskeligere enn antatt og ble et økonomisk
tap. Økonomien ble anstrengt og huset på
Egoforedrag ved Rolf Thorstensen
Borøya ble solgt. Kjøpte seg leilighet på
Program: 3 min. ved Sven Inge Marcussen.
Glastadheia og trives godt.
Fremmøte:
64,2%
For å illustrere forholdet mellom økonomi og
lykke hadde Rolf laget et diagram som viste
- Men førstviste
ettertilprøvespill
aksept!
Presidenten
brev fra RIogPresident
dette over en rekke år. Det var en artig måte å
K.R. Ravindran. Se tilsendt mail. Vi bør også
tilstrebe å se oss om etter nye medlemskandi- forklare livets opp og nedturer på. Men gründeren Rolf våknet igjen og satser nå på en
dater.
Arne og Tor Erik hilste fra gamle medlemmer egendesignet serie skinnvesker av meget høy
og fra Birger S. ,som har vært en tur på sykehu- kvalitet.
Vi ønsker ham lykke til videre.
Geir N.
set.
3 min. V/ Sven Inge M.
Han fortalte om sommerens tur til Finnmark Litt av
for å se etter snøugle. Det ble en flott tur for utvalget
den fugleinteresserte Sven Inge. Anbefalte han satser
Finnmark på det varmeste og hadde mye godt på nå.
og si om folkene og deres imøtekommenhet.
Egoforedrag v/ Rolf Thorstensen
Rolf ble født i Oslo i 1953. Vokste opp i en søskenflokk på3. De kunne vært 4, men en bror
druknet før Rolf ble født. Det skjedde på
Borøya og var selvfølgelig en stor tragedie.

3) Arendal, Tvedestrand, Risør og Gjerstad

ROTARYMØTE 25.01.2016
Møtested: Rotar ykjeller en

4) Tvedestrand og Vegårshei
Her blir det diskusjon om nytte av sammenslåing, robust kommune og bevaring av lokaldemokratiet.

Møteleder: Pr esidenten.
- og
så hjemover
...
Program:
t Ragnhild
E. Flodberg

Økonomi: 2015 blir et regnskap med underskudd, bl.a. på grunn av dårlig resultat i 2013
og 2014. Dermed havner kommunen på den
såkalte Robek lista og vi må få velsignelse av
fylkeskommunen for investeringer. Som alle
Rolf Thorstensen
vet så ser det ut til å gå mot eiendomsskatt selv
om dette enda ikke er formelt vedtatt. Forslag
går
på at den skal regnes etter ligningsverdi
FrautSolberggruva.
Familien går 10 generasjoner tilbake på
x 4 x 0,8 og så regne 2, 3 eller 4 promille av
Borøya / Utgårdstrand og farfar var sjøkaptein.
dette. PS: Politikerne har mulighet til å øke helt
Far studerte i Tyskland før krigen, men valgte å
til 7 promille av dette......
reise hjem etter hvert og ble aktiv i motstandsInvesteringer: Ny E-18 står for døra og det skal bevegelsen under krige, Oldefar, Aanon Bentbygges ny ungdomsskole. Kommunen skal sen var skolestyrer på Borøy Skole i 40 år.
dermed bygge idrettshall i tilknytning til skolen. Rolf gikk på skole og bodde i Oslo til han var 21
Ny barneskole skal bygges og det utredes nå år. Jobbet i familiens firma – skinnagentur- og
om gamle Lyngmyr skole kan benyttes som var mye på reise. Tok tilleggsutdannelse 1977
barneskole. Barnehager: Her blir det omstruk- og dro til Danmark for å jobbe i et garveri. Han
turering og nybygging i tiden som kommer. var gift, men forholdet skrantet og de ble skilt
Spørsmål om nedleggelse av Dypvåg Bofelles- i 1998. Fikk jobb i Østerrike i 1999 og hadde
skap er også sak til behandling.
ansvar for en stor del av omsetningen. Var
tilbake i Norge i 2004 og bosatte seg på Borøya
Vi får håpe våre politikere er flinke folk med
Jobbet en periode for et garveri ved Bergen til
klare syn på fremtiden og er i stand til å ta de
dette ble nedlagt .
riktige avgjørelser.
Geir N

meldte forfall grunnet sykdom.
Tor Erik tok over på sparket.

Tvedestrand Rotary Klubb

KJELLERPOSTEN,
Tvedestrand Rotaryklubbs avis.
Utgis en gang i måneden.

Fødselsdager :
14.01.Tanja H.

Redaktør.: Tor e L. Dalen,
Høyheiveien 6, 4900Tvedestrand.
Tlf. 95047828

11.02.Ole Jacob T.
16. 02.Ellen H.
19.02. Anne Berit N.
24.02. Arne B.

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 Abr ahamsen
Vestervei, 4900 Tvedestrand
Mobil : Tlf. 906 35 008
E-post: lineabra@getmail.no

E-post: toreleodalen@getmail.no
IT– ansvarlig: Leif Fage, Kalvenveien 21,
4916 Borøy . Tlf. 997 38 362
E-post: leif.fage@gmail.com

Fremmøte:
44%
Møtet startet med visa "En gammel trubadur"
Presidenten opplyste at distriktet har henger
med shelterboks og vannrenseboks. Denne kan
lånes til ulike tilstelninger. Kanskje i gata til
sommeren?
Det gjøres også forsøk på å starte en "E-klubb"
for yngre mennesker. Møter på nettet?
Tor Erik tok seg av dagens innslag med en bildeserie av en rekke menn fra "gamle" Tvedestrand. Her var mange gamle kjente. Den var
folk som hadde deltatt på Rorary- utflukter
foren del år siden. Det var et fint innslag med
mye kommentarer fra oss alle.
PS: Grunnet arbeid i gata så er ankomsten til
kjelleren litt ugrei om dagen. Det anbefales å
gå opp Hotellkleiva fra brygga.
Møtet ble som vanlig avsluttet kl. 20.30
Geir N.

Gr at ul er er
me d
da ge n!

