
PRESIDENTEN HAR ORDET  

Kjære Rotaryvenner! 

Vi opplever noen herlige 

sommerdager for tiden og 

klubben har lagt bak seg 

størsteparten av halvåret 

våren 2016. Vi har hatt fornøy-

elsen av å ha interessante og varierte fore-

dragsholdere på våre møter denne måneden 

også. 

Det går mot slutten av min periode som Presi-

dent, og jeg kunne tenke meg å kommentere 

litt rundt den økonomiske situasjonen i klub-

ben. De fleste er sikkert klar over at inntektssi-

den vår er i tynneste laget. Jeg opplever at vi 

sliter med å møte de forventninger som stilles 

av RI i forhold til å bidra med økonomisk støtte 

til Rotary Fondet. Jeg mener at vi bør gjøre vårt 

ytterste for å kunne bidra noe til fondet. Der-

som vi ikke lykkes med dette mener jeg at klub-

ben igjen bør se på inntektene i klubben, slik at 

vi får en mere solid økonomi og evne til å bidra 

til RI.   Hilsen Olaf Jørg. 

 

 

ROTARYMØTE 02.05.2016. 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder:  Presidenten 

Fremmøte:   74.4 % 

Program: Klubbaften. 

 
Program: Astrid og Bjørn Hareide: skolepro-
sjektet i Nairobi \Paul Harris-utdeling 
 
President Olaf Jørg ønsket velkommen og tak-
ket for innsatsen under Honnørfesten forrige 
mandag.  
Klubben hadde invitert Astrid og Bjørn Hareide 
for å fortelle om skoleprosjektet i Nairobi, som 
klubben støtter økonomisk. Bjørn Hareide ori-
enterte først om norsk politis engasjement i 
Malawi og Burundi. Dette har pågått en tid og 
er en del av norsk utviklingshjelp.  

Bjørn Hareide er seniorrådgiver i Politidirekto-
ratet og jobber med Utenriksdepartementets 
program "Training for Peace" (TfP) i Afrika. 
Astrid Hareide fulgte så på og fortalte om sko-
leprosjektet i Pumwasi - slummen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er nødvendig og en motivasjon for barna at 
de får sko og skoleuniform, fortalte Astrid Ha-
reide.  3 damer er opplært til å sy skoleunifor-
mer. Elever i 3-5 og 7. klasse får fleecejakke. 
Det er ca. 50 barn i klassen.  Det er etter hvert 
blitt vanlig at yngre barn arver utstyret fra de 
eldre. Barn går på skole og det blir mer og mer 
vanlig at ungdom tar en bachelor. Flere kom-
mer seg ut av slummen og vi ser at det nytter å 
hjelpe med skolegang, sier Astrid.  
Hun administrerer skoleprosjektet på egen 
hånd.  Det er flere givere i Norge. Budsjettet er 
på ca 170.000. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

For sin innsats ble Astrid Hareide tildelt  en 
 Paul Harris av president Olaf Jørg Hafredal.  

Tale med begrunnelse av presidenten, høytyde-
lig overrekkelse og fortjent applaus fra med-
lemmene.        Svein Jordahl 
 
  

ROTARYMØTE 09.05. 2016 
Møtested: Kafé ”Terna” 
Møteleder:  Presidenten 

Program: Byoriginaler i Tvedestrand ved-
Willy Nylen 
 
President Olaf Jørg ønsket velkommen, denne 
gangen til Kafé Terna, 2. etasje.  
Kveldens foredragsholder var Willy Nylen som 
fortalte om Byoriginalen Ola Dyrmyr. Han var 
født i 1865 og døde i 1948. Ola Dyrmyr kom fra 
småbruket Dyrmyr som ligger ved dagens 
golfbane. Ved konfirmasjonsalder flyttet Ola 
derifra og bodde senere i Tvedestrand.  Straks 
etter konfirmasjonen satset han på en tilværel-
se som musiker og skreppekar. Han vandret 
rundt fra gård til gård, og solgte småsaker, sær-
lig i såpe. Folk var snille med ham. Han fikk mat 
og stelt klærne sine. En gang fikk han bondens 
gamle vinterfrakk. Da erklærte Ola at det var 
kong Salomo som dro fra gården, mens Jørgen 
Hattemaker sto igjen. Ola var kjapp i kjeften. 
Han forsøkte å få legeattest på at han ble «så 
klein av vedlukta» for å slippe unna innsats i 
skjulet. Et annet tema var om han egentlig kun-
ne spille fele, eller om det var mest gnikking. 
Han hadde ord på seg at han ikke likte å arbei-
de, men var desto mer glad i å spille fele. Ola 
Dyrmyr levde et langt liv fra hånd til munn, og 
var et elsket innslag i byen. Han levde en stor 
del av sitt liv i en skrøpelig hytte på Skibheia. 
Han var ingen stor tilhenger av hverken kropps-
vask eller lufting, fortalte Willy. Sine siste år 
tilbrakte han på Holt aldershjem. Ved Holt kirke 
står gravstøtten med inskripsjonen «Til glede 
for mange, få til besvær». 
 
Etter kåseriet var det servering: lapskaus og 
tilbehør. En hyggelig kveld i finværet, og 

mange ledsagere med. 
     Svein Jordahl 

 
 

Fremmøte denne måned. Fremmøte : 66, 4 %  

 

100 %:  Ragnar L., Tor Erik N., Line A., , 

Ole Jacob T., Rolf  T., Bjørn W., Egil V.  

Reidar K. Knut S. Svein J. 
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TVEDESTRAND ROTARYKLUBB 

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i Juni: 
06.06. Klubbaften ved Presidenten.  

            Og ved Innkommende President. 

13.06. Made on Sandøya ved Linn Zwilgmeyer. 

20.06. Ut i det blå. 

27.06. PRESIDENTSKIFTE. 

Programmer i denne måneden: 

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 



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 
25.05:  Tore Leo Dalen 
 

05.06. Mads Oppegaard 
 

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  23.05 2016 

Møtested:  Rotarykjelleren                           
Møteleder: Presidenten. 
Fremmøte: 63  % 

Program: Skagerrak Water Festival  

ved Aksel Dalen 

 

President Olaf Jørg ønsket velkommen og 
presenterte kveldens foredragsholder Axel 
Dalen. Han har i 21 år har drevet med båt-
race og er leder (officer of the day) for det 
store arrangementet 2. – 10. juli i Tvede-
strand: Skagerrak Water Festival. 

Axel orienterte om at regattaarrangørene 
i Tvedestrand har slått seg sammen med 
entusiastene i Flosta og serverer et felles 
båt-arrangement. Et aksjeselskap står bak 
tiltaket, med tidligere fylkesordfører  
Bjørgulf Sverdrup Lund, som styreleder.  
 

Axel forventer kjørere og deltagere fra 10 
nasjoner til Festivalen, og 300-500 utøve-
re. Det skal gjennomføres 5 VM-race, en 
Europeisk Cup i Skagerrak Across og en 
nasjonal cup i rekruttklasse.  I tillegg tradi-

sjonelt fjordløp. Det blir bla start og run-
ding i Tvedestrand Havn / Rundskjær og 
bør bli en publikumsattraksjon.  
Og det blir ikke bare for båtinteresserte.  
 
Fredag 09.juli blir det en dag for hele fa-
milien med show og aktiviteter fra Viten-
senteret, Gråtass, salg av pølser, brus og 
is, kjøring av racerbåt. Dagen avsluttes 
med Mari Lorentzen og Kristine Paulsen 
som varmer opp for selveste Madcon.  
De ønsker å få til et show som passer både 
de litt yngre, men også ungdommen.  
       Svein Jordahl 

ROTARYMØTE  30.05 2016 

Møtested:  Rotarykjelleren                           
Møteleder: Innkomne President  

                            Ragnar  Lofstad 

Fremmøte: 54 % 

Program: Jan Kløvstad om bokbyen, - 

og en ynglingsforfatter 

 

Innkomne President Ragnar ønsket vel-

kommen. Han kastet frem tanken om at 

Tvedestrand Rotary skulle ha stand under 

båt-arrangementet 9. juli og presentere en 

Shelterbox. Han opplyste ellers om Dis-

triktskonferansen 9.-11. september.  Det 

er kommet inn vel 3000 kroner i grasrots-

tøtte via Norsk Tipping. 

Kveldens foredragsholder Jan Kløvstad 

ble presentert. Foredraget var ”Om bok-

byen og om en yndlingsforfatter”.  Bok-

byen har hatt flere arrangementer og festi-

valer i år, f.eks. Lahlums Krimfestival og 

Litteratursamlingen Bokstavelig talt. Det er 

mange arrangementer i løpet av sommere, 

bl.a et strandhogg med bokbåt og forfatte-

re. Bokbyen forlag utgir mange bøker, og 

det er flere utgivelser planlagt i sommer. 

Forlaget har hatt omsetning på ca. 4 mill kr 

og går med et lite overskudd. 

Kløvstad snakket om sin Yndlingsforfatter: 

den Ferøyske forfatteren William Hei-

nesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heinesen skrev på dansk og var både for-

fatter, komponist og billedkunstner. Kløv-

stad fortalte om og leste fra Heinessens 

mest kjente roman ”De fortapte spille-

menn”. Heinesens bøker er oversatt til 20 

språk. 

                  Svein Jordahl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det blir vakkert i nedre bydel i Tvede-
strand nå. Kvar dag blir det lagt mange 
meter med brustein og heller over gata i 
Hovedgata og Holgata, der også alle røyr 
til vatn og kloakk er skifta ut. Tvedestrand 
kommune, med god hjelp av prosjektmid-
lar. 

Fører: Axel Dalen. Navigatør Ronny Sundsdal. 

Axel  Dalen 

Og det er vakkert hos Redaktøren i  
Høyheiveien 6 også. 

Rotaryanere:  

Ha fortsatt en fin sommer! 

Jan Kløvstad  

http://www.bokbyen-skagerrak.no/nedre-bydel-blir-vakker/

