
I dette nummeret kan du lese om: 

PRESIDENTEN  

HAR ORDET : 

Kjære Rotaryvenner! 

Vi har bak oss en måned 

med et variert og interessant 

program for våre møter i 

«Kjelleren». Jeg kan nevne te-

maer som Klubbaften, Windjammer, Flyktning-

mottak, Yrkesinformasjon av vår prost og indu-

stripresentasjon av IMS-gruppen.  Det har vært 

«opplest og vedtatt» at det er i hovedsak et 

godt program for møtene våre som er en forut-

setning for et godt frammøte i Rotarykjelleren. 

Det er nok delvis riktig, men en lav frammøte-

grad kan nok ha andre årsaker også. For det er 

en kjensgjerning at vi dessverre har hatt en 

dårlig utvikling hva frammøte prosent gjelder 

den siste tiden. Dette er en negativ utvikling på 

tross av et godt program. Vår klubb er kjent for 

å ha interessante foredrag på møtene, og det 

mener jeg fortsatt er tilfelle. Likevel har vi altså 

hatt mye forfall til møtene dette Rotaryåret. Da 

er det naturlig å spørre seg selv; hva er da årsa-

ken til den lave frammøtegraden? Er ikke det 

sosiale samværet og kameratskapet så viktig 

lenger? Jeg er selvfølgelig fullstendig klar over 

at mange medlemmer har andre interesser 

også, og at oppfølging av barn og familie krever 

sitt. Likevel må det være lov å stille spørsmål 

om Rotary-bevegelsen ikke er interessant nok, 

eller hva må vi eventuelt gjøre for at et fram-

møte i «Kjelleren» skal være mere attraktivt? 

Mønsteret man ser er jo at noen medlemmer 

«alltid» møter når man har anledning, men så 

er det altså andre medlemmer som «bare spo-

radisk» møter. Jeg tror vi alle vil være interes-

sert i å gjøre noe med denne trenden, så styret 

vil sette pris på å motta innspill fra medlemme-

ne med forslag til eventuelle forbedringer og 

tiltak som kan føre til økt interesse for å sette 

av mandagskvelden til Rotary, slik at vi sammen 

kan bringe frammøtegraden tilbake til «gamle 

høyder».                      Hilsen Olaf Jørg. 

 

ROTARYMØTE 01.02.2016. 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder:  Presidenten 

 

Program: Klubbaften og 3-minutter 

Fremmøte: 71,4 % 
 
President Olaf Jørg ønsket velkommen. Han 
minnet om at peisaften og honnørfest er på 
programmet om ikke lenge. Tore Leo annonser-
te at Kjellerposten snart ville være på nett. Han 
ba om at de som skal levere stoff, referater og 
annet, leverer så raskt som mulig. Referater 
aller helst samme kveld eller dagen etter mø-
tet.  

Han ønsket mer Rotary-stoff til Kjeller-
posten, og utfordret komitéen som har 
oppgaven med Rotary informasjon. 

Egil Vatne hadde 3-minutter og mintes forret-

ninger, foretak og personer i gamle Tvede-
strand. Hans rørleggerforretning hadde flyttet 
flere ganger og de fikk etter en del år råd fra 
kommunen om å etablere seg i Albuekjær. 
Dette viste seg å være lykkelig løsning, fortalte 
Egil. Et morsomt tilbakeblikk på gamle Tvede-
strand, der mange nikket gjenkjennende til 
Egils fortelling, og vi trakk på smilebåndet når 
han kom inn på prisene på rørleggertjenester 
og anskaffelser på 70-tallet. 

Presidenten hadde forberedt en quiz som 
forsamlingen gikk løs på med stor iver. Vi 
ble delt inn i lag og diskuterte friskt svar på 
spørsmål om geografi, årstall, kjendiser og 
forkortelser i Rotary. Presidenten stilte 

med deilig kake og stemningen var i det 
hele tatt meget god.  
   Svein Jordahl 

ROTARYMØTE 08. 02. 2016 

Møtested : Rotarykjelleren 

Møteleder: Innkommende Presi-

dent: Ragnar Lofstad. 

Program: Windjammer:  Litt av mitt 
liv, - et historisk tilbakeblikk. 

Sang: Island in the Sun .Fremmøte 55,5 % 

Møteleder: I presidentens fravær var den inn-
komne president Ragnar, som ønsket velkom-
men og ledet møte. 

Han overlot snart ordet til kveldens foredrags-

holder - Reidar Kjelstrup. 

Reidar mønstret på Christian Radich som 16 
åring i Oslo. Dette var året 1956. Turen skulle 
bli Nord Atlanteren rundt.  Dette var i desem-
ber måned og været var allerede fra starten av 
ikke det beste, slik at de måtte søke nødhavn 
allerede i Kristiansand     

De hadde en besetting av 42 unge i alderen  

16.- 18 år. 

Fremmøte denne måned. Fremmøte : 60,4 %  

 

100 %: Tore Leo D., Reidar K., Hilde N.  

          Tor Erik N. Ole Jacob T. 

          Egil V.,  Geir N.,  Rolf  T., Bjørn W. 

.,  

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten Februar 2016  

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB 

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i Mars: 
07.03. 3.min. Bildekåseri ved Tor Erik N. 

14.03. Othecos. Bedriftsbesøk. Ved Tor 
          Arne Hauge. 

21.03.  Påske. Møtefri 

28.03.     Påske. Møtefri. 

 

01.02. Klubbaften. . 3. min. 

08.02.Windjammer ved Reidar Kjelstrup. 

15.02. Flyktningmottaket ved Turid Sørensen 

22.02. Mitt yrke ved Prost Ragnhild Floberg. 

Christian 

Radich 

Egil Vatne 

 Reidar Kjelstrup. 
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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. 

Det var dessuten en gruppe filmfolk som skulle 
lage film underveis. En underholdningsfilm, 
videscreen.   (  Wind jammer ) 

De besøkte steder som Puerterico – Trini-
dad og New York. Som nevnt var været i perio-
der ikke like bra  slik at sjøsyken meldte seg 
ofte. Det kunne være en stri tørn å passe seile-
ne  som utgjorde hele 1350m2  seilflate. 

De hadde med seg fra kongehuset en gave til 
president Eisenhower som skulle overrekkes i 
Det Hvite Hus. Gaven var et over 1000 år gam-
melt vikingsverd, Ved besøket og overrekkel-
sen ble de traktert som gjester. 

Turen tok noe lengre tid enn beregnet grunnet 
noe dårlig vær i perioder. Reidar oppsummerte 
med å si at dette var hans første og siste tur 
som sjømann, da med unntagelse av kanopad-
lingen. 

Etter Reidars fortelling godt assister av gode 
bilder fra turen, overlot Ragnar ordet til Cecilie 
som hadde 3 minutter om de kommunale stri-
dighetene i skolen                    Egil V. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sang: BARN AV REGNBUEN.                    

Fremmøte : 50% 

I presidentens fravær ledet innkommende 

presidenten møtet. Han hadde  valgt sangen 

med tanke på kveldens  program.                        

Deretter gav han  ordet til  kveldens foredrags-

holder Turid Sørensen. Hun er leder av flykt-

ningmottaket , - Englegård, - et mottak for 

enslige barn , - 40 i tallet.  

Hun fortalte 

at der var  

barn fra 7 

nasjoner , 

men at det 

gikk forholds-

vis greit.  Hun 

orienterte om 

flyktningsitua-

sjonen  glo-

balt, nasjonalt 

og lokalt. Det var ca. 60 millioner  med Afrika 

og Asia som de største . 

Barna på Englegård gikk på skole i Arendal , 

Voksenopplæringa. De hadde samarbeid med 

Risøya Folkehøyskole, Tvedestrand Fotball-

klubb, Svømmegruppa  , Røde kors og frivil-

lighetssentralen. 

Hun kunne ellers fortelle om å ha vært i Hellas 

og tatt i mot båtflyktninger. Bare i januar 2015, 

kom det til Hellas 52000 flyktninger. Prisen for 

billetten i lavsesongen , Januar, -  var 2000 

Euro.  Hun avsluttet  med å si at for å lykkes , 

må vi bry oss og integrere disse.          Egil V. 

 

 

SANG: KJÆRLIGHETSVISA.  Fremmøte : 53% 

Presidenten ønsket velkommen   og  vi kunne 

stemme i sangen  med Geir som kapellmester.   

Presidenten nevnte at det var i år liten interes-

se for påmeldinger til Ryla, slik at denne kunne 

muligens ikke arrangeres. Ellers er jo guvernø-

ren opptatt av medlemsutviklingen. 

Arne B. hilse fra  Emil som kunne fortelle at 

han snart satte kursen for Hadeland. Svein 

hadde hilsen fra Birger, og fortalte at han had-

de kjørt i rullestolen fra Sykehjemmet og ned 

til Søsterdalen. Til Anne Katrines fortvilelse. 

Tor Erik hadde en 3 minutter, tema: Krig og 

kjærlighet. 

 

 

 

 

 

 

 

Så ble ordet gitt til: Prost Ragnhild Floberg.  

 Hun  presenterte seg  og fortalte at hun kom 

fra Gjerstad , men bor i dag i Grimstad. Hun er 

Utdannet på Misjonshøyskolen, en 7 års utdan-

ning. Ordinert til prest  i Overhalla kirke, og  

innsatt som prost  i januar 2015 i Aust Nedenes 

prosti, som består av kommunene: Gjerstad, —

Åmli- Vegårshei ,-Risør  og Tvedestrand. Pros-

ten har  arbeidsgiveransvar for prestene. 

.                Egil V. 

 ****************************************** 

Asylmottaket er et botilbud, mens ung-

dommene venter på et svar om de får bo 

i landet eller ikke. - Dette er ikke bo —

setting for  flyktninger, - 
************************************** 
På grunn av plassmangel, må  referatet fra 
den 5. uka – 29.2. , gå ut. Dette refereres i 
marsnummeret, da det er plass  der! 
   Redaktøren. 

ROTARYMØTE 15.02.2016 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder: Innkommende   

President: Ragnar Lofstad. 

ROTARYMØTE 22.02.2016 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder: Presidenten. 

Christian Radich, — for fulle segl. 

Turid Sørensen 

Hvor er Reidar K. her tro? 

  ENGLEGÅRD       

Tvedestrand 


