
PRESIDENTEN HAR ORDET  

Kjære Rotaryvenner! 

En ny president har tatt 

over, og derfor vil jeg tak-

ke avtroppende president

- Olaf Jørg Hafredal, - for 

det arbeidet han har 

utført, og måten han har ledet klubben det 

siste året. Derfor har det vært lett å sitte 

som påtroppende president.        Noe klub-

ben vil merke, er at jeg har lite erfaring 

med datateknologien. Så der må jeg nok 

trekke veksler på andre medlemmer, som 

er mer erfaren på dette området.  

Når jeg ser på programmet det siste halv-

år, - er det to programmer jeg vil særlig 

framheve:     Tvedestrands originaler ved 

Willy Nylen og den gode orienteringen 

Axel Dalen hadde om Skagerrak Water 

Festival 2016. Festivalen betyr mye for 

kommunen vår og den oppmerksomheten 

den gir utad som positiv reklame utad. 

Simen Nævestad må også nevnes. Det var 

en god representant vi sendte til RYLA.  

Dere har nå fått programmet for neste 

halvår, og det ser bra ut. Jeg synes pro-

gramkomiteen med Reidar Kjelstrup i spis-

sen, gjør og har gjort en fin og grundig 

jobb. Takk skal dere ha.                                              

Og så til slutt. Nå er det opp til oss Rotaria-

nere å møte opp og vise at vi trives i Rota-

ryklubben.                 Hilsen Ragnar Lofstad. 

Redaktøren: 

Jeg vi få takke referentene og sekretæren 
for  fin jobb for Kjellerposten. Og så håper 
jeg at det blir like bra til 
neste år. 

 En blomst til dere alle.        

 

Gode Rotarianere 

Som avtroppende president er 
tiden inne  å takke for  meg for 
denne gang. Jeg  vil få benytter 
anledningen  til å takke alle komiteledere 
og alle medlemmer for et godt samarbeid 
gjennom Rotaryåret vi er i ferd med å leg-
ge bak oss! 

Jeg ønsker samtidig alle en riktig 
god sommer!  Hilsen 

         Olaf Jørg Hafredal 

 

ROTARYMØTE 06.06.2016. 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder:  Presidenten 

Fremmøte:   55.5 % 

Program: Klubbaften. 

 Program: Foredrag av Simen Nævestad,           
     3min.ved Reidar Kjelstrup. 

  

Presidenten ønsket velkommen og vi gra-

tulerte Mads Oppegård  med overstått 

fødselsdag. 

Rolf Thorsteinsen, opplyste at han hadde 

signert distribusjonsavtale for sin serie 

med skinnvesker. Bra! Vi gleder oss på 

hans vegne. 

Ordet gikk så til Simen Nævestad (snart 18 

år) . Han har vært på RYLA seminar på Gav-

lestad Gjestegård i mars i år. Simen som er 

en oppegående ung mann med mange 

jern i ilden. Han hadde hatt svært godt 

utbytte av oppholdet. Her var det foreles-

ninger om ledelse og  gründervirksomhet . 

Og ikke minst etikk i forbindelse med næ-

ringsdrift  og sosial omgang. I tillegg lærte 

han mye om Rotary og hva klubbene dri-

ver med. Det er også opprettet en 

«Rotaract»  E-klubb på nettet.  

Alle forelesningene var av Rotarymedlem-

mer som gjorde en innsats av idealisme og 

uten godtgjørelse.  

Simen var absolutt verdt å høre på og 

mente at vi burde  større grad ta kontakt 

med  ungdom. Han er velkommen som 

gjest i Kjelleren. 

Innkommende president Ragnar L. fikk 

ordet og luftet tanken om en stand i gata 

under regattaen. For å vise en Shelterbox 

og markedsføre Rotary generelt. Etter litt 

diskusjon ble vi enige om å ta dette under-

høstmarkedet istedet med større andel av 

lokale folk i gatene. 

Han opplyste også om de ulike komiteer 
som gjelder i det nye Rotaryåret. 

Ole Devold og Bjørn Walle, skal  se på bud-

sjett så det er klart tidligere enn før. 

Reidar Kjelstrup,  holdt en 3 min. Han  

frisket opp gamle minner fra Regattaen 

1972. Det var en fargerik beskrivelse av 

håndhevelse av loven under forhold som 

kanskje kan sees på som unntakstilstand. 

Vi krysser fingrene for at årets begivenhet 

blir av en bedre kvalitet. 

Geir N. opplyste at årets tur «ut i det blå» 

blir 20. juni som planlagt......            Geir N. 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

    
Et lurt triks for å gå ned i vekt for sommeren. 

Fremmøte denne måned. Fremmøte : 59, 9 %  

 

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

               Rolf  T.,  Reidar K., Knut S.,  

                Hilde N.,  Ole D., Mads O.       

   
 Møtt i andre klubber:  Ingen denne måneden.

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten Juni 2016  

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB 

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i Juli: 

04.07.  Uttrykk fra sjølivet ved Odd Fagerland 

11.07. Furøyas venner ved  Dag Søraker.  

18.o7.  Sommertur. Sjøfartsmuseet i Grimstad. 

25.07 . Skogen vår i gammel tid ved  

             Kåre Haugås.  

Programmer i denne måneden: 

06.06. Klubbaften ved Innkommende Presi -
      dent.
      
13.06. ?! 

20.06. Ut i det blå. 

27.06. PRESIDENTSKIFTE. 



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 : 

05.06. Mads Oppegaard 
01.07. Knut Solem 
09.07. Olaf Jørg Hafredal 
25.07. Ragnar Lofstad 
31.07. Hilde Marie Nistov 

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  20.06 2016 

Møteleder: Presidenten. 
Program: ”Ut i det blå” 

Møtested: Hjemme hos Bodil og 

Geir Nylén 
 

Arrangementet ut i det blå, var 

planlagt til Geir Nyléns brygge på 

Grønland. Været var imidlertid 
usikkert og det lå an til regnvær.  

Sammenkomsten ble derfor flyttet 

hjem til Bodil og Geir Nylén på 

Grønland.  

Verten og påtroppende President 

i ivrig samtale. 

33 rotarymedlemmer og ledsagere 

var påmeldt. Det var dekket i 2 

stuer og i et meget romslig kjøkken 

og det ble servert en deilig lapskaus 

med egnet drikke. Kaffe og flotte 

kaker. Allsang og underholdning av 

Tor Erik og Geir. Det ble et meget 

hyggelig og vellykket arrangement. 

Stor takk til arrangementskomiteen 

for opplegg og gjennomføring. 

Presidenten: « En stor takk til 

Bodil og Geir Nylen som åpnet 

huset og tok imot.» 

 Foto: Tor Erik N.    Ref. Svein Jordal: 

 

ROTARYMØTE  27.06 2016 

Møtested:  Rotarykjelleren                           
Møteleder: Innkomne President  

                                        Ragnar  Lofstad 

Program: Presidentskiftet 
Fremmøte: 53 % 

Gjester: Odd Fager land, Svein Tore 

Stiansen 

 

Innkomne President Ragnar ønsket vel-

kommen. Han fungerer da president Olaf 

Jørg er på reise. Ragnar Lofstad orienterte 

om programmet: Han skulle overta som 

president og assisterende Guvernør, Svein 

Tore Stiansen skulle fungere for presiden-

ten ved overleveringen. 

Stiansen orienterte om aktuelle saker i Ro-

tary, som Norsk Rotary For (NORFO), 

Handicamp og diverse støtteordninger i 

Rotary man kunne søke penger fra. 

 

 

 

Han gikk så over til innsetting av ny presi-

dent og ønsket Ragnar Lofstad velkommen 

i oppgaven.  

Her blir den nye presidenten i Tvedestrand 

Rotaryklubb, Ragnar Lofstad, formeldt  

innsatt av assisterende Guvernør Svein 

Tore Stiansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

President Ragnar takket for tilliten og ga 

en kort oversikt over forhold i klubben han 

ønsket å satse på, bl.a.: et godt sosialt mil-

jø, opptak av minst 2 nye medlemmer og et 

variert program. Klubben bør forberede seg 

på å kunne ta imot en utvekslingsstudent 

om få år. Og evt. sende en student ut. 

Det ble lagt frem forslag til budsjett. Be-

regnet overskudd på ca. 2.800. Kontingen-

ten er forhøyet til 2200 pr år. Det ble en del 

spørsmål og diskusjoner om budsjettforsla-

get, og det ble til slutt vedtatt med akkla-

masjon, slik det var foreslått. 

 

      Svein Jordahl 

        

Rotaryanere:  

Ha fortsatt en fin sommer! 

Jan Kløvstad  

Og Reidar Kjelstrup, Mads Oppegård , 

Knut Solem og has kone - var der også. 

Så ble endelig fotografen med på bildet. 

Wenche og Tor Erik Nævestad. 

President  2016—2017. 


