
PRESIDENTEN HAR ORDET  

Kjære Rotaryvenner! 

Så har vi lagt bak oss enda 

en måned med spennende 

aktiviteter i klubben vår. 

April viste seg fra en vinterlig 

side den dagen vi skulle arrang-

ere Honnørfesten på Rådhuset. Et forferdelig 

snøvær på morgenen kunne skape problemer 

med transporten av noen av gjestene, men 

heldigvis forbedret forholdene seg betraktelig 

utover dagen.  Honnørfesten ble meget vellyk-

ket denne gangen også, og vi mottok mange 

gode tilbakemeldinger fra gjestene ved avslut-

ningen, til tross for at frammøtet var litt mindre 

enn tidligere år. Jeg vil takke festkomiteen med 

Bjørn i spissen og kjøkkengjengen for en glim-

rende innsats, som bidro til at arrangementet 

ble så vellykket. En stor takk går også til alle 

medlemmene som bidro med hjelp til rydding 

og levering av kaker og smørbrød.  

Tidligere i måneden ble det avholdt både en 

koselig Klubbaften med foredrag og vinsmaking 

ved Espen Tegdan og Peisaften 11. april. Et 

sammendrag av de respektive referatene er i 

skrivende stund ikke ferdig, men inntrykket er 

at det kom mange gode ideer og forslag på 

bordet denne kvelden. Jeg benytter gjerne 

denne anledningen til også å takke vertene; 

Hilde-Marie, Mads og Ole Jacob for å stille opp 

som arrangør og sørge for nydelig servering. 

Samtid vil jeg komme med et lite hjertesukk i 

denne forbindelse. Det ville være fint om de 

som ikke kunne møte ga beskjed om dette til 

sine respektive verter i god tid før møtet, av 

hensyn til bespisningen! Ellers ser vi fram til 

gjennomgang av referatene fra Peisaften ved 

en snarlig anledning.  

Hilsen Olaf Jørg. 

 

 

 

ROTARYMØTE 04.04.2016. 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder:  Presidenten 

Fremmøte:   62.9 % 

Program: Klubbaften. 

 

Vinsmaking ved Espen Tegdan 
Presidenten ønsket velkommen og gjen-

nomgikk kveldens program. 

Det ble holdt ett minutts stillhet for Birger 

Solfjeld som døde forrige uke. 

Presidenten minnet om guvernørens må-

nedsbrev – på nett – der han skriver om 

viktigheten av utdannelse. 

Bjørn Walle minnet om Honnørfesten den 

25. april; Rådhuset er booket og under-

holdningen er klar. Til festen er det behov 

for 8 kaker og 15 brett smørbrød – i tillegg 

5 sjåfører. Som vanlig ble det sunget en 

sang før kveldens program; denne gangen 

hadde Tor Erik passende valgt ut «No øl, 

no vin, no dram». 

 

 

 

 

 

 

Espen Tegdan var kveldens foreleser og 

midtpunkt, med bakgrunn i hans interesse 

for – og store kunnskap om – vin.  Ikke 

minst har han selv en stor vinsamling.  

Denne kvelden var det rødvin som sto i 

fokus. Espen fortalte engasjert om både 

Cote du Rhône og Masi, og for en kuvert-

pris à 100 kroner kunne vi både smake og 

nyte, inkludert kjeks til vinen og 3 vinner-

lodd hver.  Det var mange som hadde 

spørsmål og tanker underveis og alle fikk 

svar.               Kristen R.    

ROTARYMØTE 11.04. 2016 

Peisaften. 

Verter: Hilde Mar ie Nistov 

    Ole Jacob Thorsen 

    Mads Oppegård 

    Olaf Jørg Hafredal  
 
Her er noen for slag fra Peismøtene, redigert 

av Reidar Kjelstrup. 

Bedriftsbesøk: 
Universitetet i Agder, Grimstad. 

Fokus glass på Songe. 

”Made on Sandøya”  med bespisning i Bastha-
ven. 

IMS, Akland 

Nye Lisand industrier (Oddvar) 

Bokhotellet med omvisning og bespisning. 
Den gamle kraftstasjonen på Søndeled v/ Harald 

Røe. 

Lindgard skuteminne, Gjeving  (Egil) 

Turforslag: 
Busstur til Gjerstad, Drangedal, Treungen og 

hjem. 

Busstur til Straand, slusetur, Nisservann. 

Sandøya 
Hesnes gartneri med omvisning i gartneriet eller 

Fjære kirke, og bespisning. 

Sjøfartsmuseet i Grimstad. 

Z-museum, Treungen. 
Båttur rundt Nidelva med bespisning på Nidelv 

Camping. 

Båttur til Furøya med fottur, foredrag og bespis-

ning. 

Bedre fremmøte ? 
 Oppdatering pr mail før møte. 

 Ved møteslutt – annonsere neste  

 møte - tema. 

 Allsidige programmer. 
 Gode foredragsholdere. 

 Rotary-stoff – gjerne som tre-minutter 

 – eller i Kjellerposten. 

 Laste ned stoff fra nettet og vise på 
 møte. 545  

Fremmøte denne måned. Fremmøte : 68 %  

 

100 %:  Olaf Jørg H., Ragnar L., Hilde 

Marie N,, Geir N., Tor Erik N., Oddvar P., 

Line A., Kristin R., Ole Jacob T., Brita T.,  

Rolf  T., Bjørn W.,   
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TVEDESTRAND ROTARYKLUBB 

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i Mai: 
02.05: Klubbaften. 

09.05:Tv.starnds Orginaler, v/  Willy Nylen. 

16.05: Fri. 2. pinsedag. 

23.05: Skagerrak across.VM , v/ Axel Dalen. 

30.05: Bokbyen v/ Jan Kløvstad og Reidar K. 

Programmer i denne månden: 

7.4 Klubbaften . Vinsmaking ved Espen Teg-
dan 

11|.4. Peisaften. 

18.4.Den nye Videregående skole ved Marie 
                     Poppe 

25.4. Honnørfesten.  



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 : 

 
01.05: Kjetil Rødland 
08.05: Rolf Thorstensen 
17.05: Tor Erik Nævestad 

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. 

ROTARYMØTE  18.04 2016 

Møtested:  Rotarykjelleren                           
Møteleder: Presidenten. 

Fremmøte: 70 (%) 

Program: Den nye videregående skolen i 

Tvedestrand ved Line M. Poppe. 

Presidenten ønsket velkommen og gjennom-

gikk kveldens program. 

Bjørn Walle gjennomgikk planene for Honnør-

festen den 25. april; det ble avklaring om kaker 

og smørbrød, henting og bringing, og om 

‘sjauing’ og borddekking i forkant av festen. 

Kveldens sang var «Vårsong» – og så var vi 

klare for kveldens høydepunkt;                        

Line Marie Poppe som skulle gi oss siste nytt 

om den nye skolen vår. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Hun kunne 
fortelle at skolen skal ta imot det første kullet 
høsten 2020. Skolen har 120 ansatte, 450 ele-
ver og et årlig budsjett på 75 millioner kroner. 
Ideelt sett skal bygget/ene være ‘pluss-bygg’, 
men ikke for en hver pris.  Hun var opptatt av 
at det skal være flerbrukssoner og ‘fri flyt’ mel-
lom de forskjellige bruksområdene og bruker-
ne. 

Fylkeskommunen bygger skolen, mens Tvede-
strand kommune bygger idrettshall og uten-
dørs men ikke for en hver pris.  Hun var opptatt 
av  

idrettsanlegg som skal stå ferdig samtidig med 
skolen. Anleggene leies så ut til fylkeskommu-
nen. 

‘Avdeling Holt’ får ny, hypermoderne driftsbyg-

ning med fjøs, foredlingsrom og undervinings-

rom.  Storfefjøset får båsplass til 30 melkekyr - 

melkerobot og «spa-avdeling».  Det blir også et 
biogassanlegg og solcellepanel på taket. 
                    Kristin R. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På tross av snøstorm(!) tidligere på dagen kun-
ne klubbpresident  Olaf Jørg Hafredal, ønske 
mange gjester hjertelig velkommen til 2016-
utgaven 
av Hon-
nørfesten  
på Rådhu-
set. 
Festen 
fulgte et 
tradisjo-
nelt 
mønster med nydelig mat og flotte kaker, etter-
fulgt av allsang og den årlige konkurransen som 
i år dreide seg om å vite hvor mange abonnen-
ter Tvedestrandsposten har. Vinneren var Inge-
borg Ausel som bare var 75 abonnenter unna. 
 

Sverre Risdal sto for kvel-
dens underholdning på tross 
av en vond finger som snart 
skal opereres. Han fikk frem 
både smil og latter med 
sanger og historier.  Mange 
av gjestene greide seg fint 
uten de utdelte sangtekste-

ne – her var de på kjent grunn! 
 
Tradisjonen tro 
skulle festens elds-
te dame og eldste 
herre hedres med 
hver sin blomster-
bukett.  I år var det 
Lilly Syvertsen(95år) og    Monrad Mosberg
(97år), som kunne slå i bordet med høyeste 
alder.  
Etter nesten tre timer var det på tide å avrunde 
årets festkveld, med ønske om at vi alle                                  
ses igjen til Honnørfest i 2017.                                                      
           Ref. Kristin R. Bilder: Oddvar P. 
«The 
same 
procedure 
as last 
year»!!  

    

Når er det vår? – Vår er 
slutten på vinteren 

Vår markerer slutten på vinteren og 
starten på sommeren. For mange er 
våren den fineste årstiden, full av for-
ventninger om tiden som skal komme. 
Vårfølelsen er følelse de fleste av oss 
kjenner og elsker. 

Men når er det egentlig vår? 

Vår når knoppene brister? 
I Norge er vårfølelsen og starten på vå-
ren tett knyttet til været. Det er vanlig å 
si at det er vår når knoppene brister. 
Dette skjer imidlertid til svært forskjellig 
tid avhengig av vær, breddegrad og høy-
de over havet. Det er derfor store lokale 
forskjeller i Norge dersom du benytter 
knoppemetoden til stadfeste når det er 
vår. 

Metrologisk sett regnes våren for en 
periode med gjennomsnitttemperatur 
på 0-10 grader og temperaturen er sti-
gende. 

For metrologene starter dog våren offisi-
elt 1. mars uavhengig av lokale tempra-
turer. Det er selvsagt store lokale varia-
sjoner med hensyn til temperaturer bå-
de før og etter denne datoen, Norge er 
et langt land. Derfor går vi ofte rundt og 
ser etter forskjellig vårtegn i naturen. 
Ved hjelp av sikre og mindre sikre tegn 
kan vi finne ut om det snart 
er vår der hvor vi bor. 

   
   

ROTARYMØTE 25.04.16         
Møtested: Rådhuset 

Honnørfesten 2016. 

http://www.aktivioslo.no/guide/varguide/varfolelsen/
http://www.aktivioslo.no/guide/varguide/var-i-naturen/

