
PRESIDENTEN HAR ORDET: 

Kjære Rotaryvenner! 

November er over, og 

julen nærmer seg. Min 

oppgave til jul er å steike 

krumkaker, men først vil 

jeg skrive noen ord til 

Kjellerposten. 

November er måneden vi velger nytt styre 

og bestemmer kursen videre. Rolf Thor-

stensen ble valgt til innkommende Presi-

dent, etter Knut Teodor Solem, som blir 

neste president, etter Ragnar Lofstad.  

Resten av styret ble gjenvalgt. Gratulerer 

med et godt valg. 

Takk til komiteen for et hyggelig og fint 

julebord. Det ble også mye god prat og 

sosialt samvær. 

Sist møte var det Seniorenes tur. De fortal-

te om sine valg og erfaringer i livet. Takk 

for at de delte dette med oss.                        

I januar har jeg sagt at vi bør diskutere vår 

fremtid. Velger vi prosjekt eller ungdoms-

utveksling. 

 Astrid har nemlig sagt at prosjektet vi er 

med på nå, vil bli nedlagt i 2018.Andre 

Rotaryprosjekter for uten ungdomsutveks-

ling, har i hovedsak bestått i å fremme 

fred, bekjempe sykdommer, gi rent vann, 

støtte mødre og barn, utdanning og øke 

lokale økonomier. 

Jeg vil framheve Rotary med partere for 

innsatsen mot polio. Utryddingsprosenten 

av polio er nå ca. 99,9 %. I 122 land har 2,5 

milliarder barn blitt vaksinert, - kr. 5,00 pr. 

vaksine. Det er ikke store beløpet for ikke 

å bli invalid eller det som er verre. 

Det er mange tanker i hodet på slutten av 

året. Jeg er glad vår organisasjon prøver å 

hjelpe og framheve enkeltmennesket til et 

verdig liv. 

Når dette leses, er det ikke lenge til jul. 

DERFOR VIL JEG ØNSKE DERE ALLE OG 

DERES FAMILIER EN RIKTIG GOD JUL!  

     Hilsen Ragnar Lofstad. 

 

 

 

ROTARYMØTE 07.11.2016.              

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder:  Presidenten. 
Program:  Linn Zwilgmayer fra Made on 

Sandøya . 

Program: Klubbaften med nominasjon 
3-minutter 
Fremmøte:  48,5% 
 
Presidenten åpnet møtet og kommenterte 
det noe dårlige fremmøte. 
Tor Erik sviktet heller ikke denne gangen, og var 
klar med dagens sang: Tirna Noir. 
Trygve Eriksen ble overrakt blomster og gratu-
lert med 80- års jubileum som var 1. november 
 
Geir sa noen ord om kakefasten på Sykehjem-
met og at denne ikke gikk helt som vanlig.( Selv 
om beboerne virket fornøyde og glade) 
Det møtte 10 medlemmer, noe som er for lite. 
Det ble heller ikke nok gevinster til alle, noe 
som bruker å være vanlig.  
 
3 min. ved Tore Leo Dalen: 
Han holdt er foredrag om fryseboksens innvirk-
ning på våre mat-tradisjoner. Som resultat av 
fryseboksen spiser vi julemat om sommeren og 
sommermat om vinteren. 
 
Nominasjon av 9 kandidater til neste års styre: 
Hemmelig, skriftlig valg ble avholdt og følgende 
9 ble valgt: 

Line, Ole D.  Anne Berit, Hilde Marie, Oddvar, 
Kristin, Rolf, Brita og Geir. 
Vanlig er å velge 8, men da det var to kandida-
ter med like mange stemmer ble det vedtatt å 
la alle 9 bli stående. 

Julebord: 
Komiteen her er noe amputert grunnet fravær 
og permisjon, så følgende  komite ble vedtatt: 
Ragnar og Ingebjørg, Tore Leo, Bjørn, Line, 
Mads, Ole Jacob, Rolf og Oddvar. 
 
Presidenten minnet om årsmøtet 28. desember 
og foreslo litt oppussing av kjelleren og særlig 
inngangen. 
Møtet ble avsluttet som vanlig 
    Geir N. 

 Advent 
Advent er  begynnelsen på kir keåret og mar-

kerer ventetiden til Jesu fødsel og juledagen 

hvor man feirer at han kom til jorden. Mens 

advent begynner den fjerde søndagen før jul i 
vestlige kirker, varer den i hele førti dager i den 

ortodokse kirke. I kirker med liturgiske farger er 

lilla den vanligste fargen, men blått og rosa 

blir også noe brukt.                                                                    
I de katolske og ortodokse kirkene innebærer 

adventstiden en fasteperiode som et motsvar til 

fastetiden før påske. Tiden kan også markeres 
med å tenne adventslys hjemme og i kirke, både 

med levende lys i adventskranser og elektrisk 

lyspynt som adventsstjerner, juletrelys og ad-

ventslysestaker. Man utfører mange handlinger 
som medvirker til å bygge opp en forventning, 

som julekalender, gradvis lage julekrybbe, eller 

tenne et nytt adventslys hver søndag. 

Fremmøte denne september måned: 58,4 % 

  

NB: Ingen har møtt 100 % denne månden!! 

 
Møtt i andre klubber:  Ingen denne måneden.
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TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Programmer i Desember.: 
05.12. Kirkebesøk 

12.12. Presidentens aften 

19.12. MØTEFRI p.g.a. Julen. 

26.12. MØTEFRI p.g.a. Julen. ( 2. juledag. ) 

 

Programmer i denne måneden: 

 07.11. 3 min. Klubbaften med Nominasjon. 

18.11. Julebord på Rådhuset kl. 1900. Påmelding. 

21.11. 3 min. 2 seniorer om livsløp, valg. erfaringer  

                          og Rotary. 

26.11. 3.min. Årsmøte med valg. 

Og Nissemann venter på å komme fram. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Advent
https://no.wikipedia.org/wiki/Kirke%C3%A5ret
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_ortodokse_kirke
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_ortodokse_kirke
https://no.wikipedia.org/wiki/Liturgisk_farge
https://no.wikipedia.org/wiki/Lilla
https://no.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5
https://no.wikipedia.org/wiki/Rosa
https://no.wikipedia.org/wiki/Adventskrans
https://no.wikipedia.org/wiki/Adventskalender
https://no.wikipedia.org/wiki/Julekrybbe
https://www.aktivioslo.no/guide/jul/
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10.12. Odvar Pedersen 
14.01. Tanja Høyseth 
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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. 

ROTARYMØTE 18.November 2016.                   

Møtested: Tvedestrand Rådhus. 

Møteleder:   Presidenten 
Toastmaster: Rolf Thorstensen    
 
 Frammøte:     
24 personer 
Toastmaster Rolf Thor-

stensen, var kveldens 

fantastiske toastmaster.  

Han innledet på eminent 

vis før president Ragnar 

L. ønsket velkommen.  

Så var det toastmaste-

rens tur igjen, som intro-

duserte kveldens matrett på fransk og var 

særlig opptatt av ”Creation Ingebjørg”  - som 

han sa var ” crème chicouté » og viste seg å 

være verdens herligste multekrem. 

Kvelden var preget av god musikk ved  
Tor Erik N, sang og latter til sent på kvelden. 

                  Ellen H.  

Rotarymøte 21. november 2016              

Møtested:  Rotarykjelleren. 
 Møteleder: Presidenten                     

Program:  To ”egenforedrag” 

Frammøte:    55,17%                               

President Ragnar takket for innsats ved julebordet 

og nevnte spesielt toastmaster Rolf. Bjørn ga oss 

den gledelige melding om overskudd ved julebords 

feiringen og så den triste meldingen om at utveks-

lingsstudent Benjamin Kreutzkam var avgått ved 

død så altfor tidlig.  Benjamin kom til Tvedestrand 

16 år gammel og gjorde et uutslettelig inntrykk ved 

sin atferd og interesse. Han ble maskiningeniør 

med en doktorgrad og døde dessverre for kort tid 

siden.  Han ble minnet med pene ord og ett minutts 

stillhet.         Reidars Afrika prosjekt har nå 17.000 

på kontoen og skal fortsette til 2018.                        

Kveldens program startet med Reidars egofore-

drag, og disse foredragene skal dreie seg om Livs-

løp, Valg og Konsekvenser. 

Reidar delte opp livet sitt i 11 viktige valg 

som følger: 

1. Utdanning og militæret, 2. Valg om utdan-

ning som militærpoliti og livet på Kolsås, 3. 

St.Hans 1958 med Britiske marinesoldater og 3 

vakre kvinner i veikanten – hvorav en av kvinnene 

ble hans utkårede,  4. Tiden som politiaspirant, 5. 

Bryllup og barn, 6. Tiden i Ryfylke i politiet, 7. 

Moland Lensmannskontor og stabssjef i Sivilfor-

svaret, 8. Representant for politihøgskolen, 9. 

Lensmannstiden fra 1998, 10. Rotarymedlem i 

2002 og 11. Pensjonisttiden siden 2003.  Han av-

sluttet med å si noe om sin tid som president i Ro-

tary i 2008 og trivselen ved det sosiale liv i Rotary.  

Vi lærte mye om valg i hans foredrag.                                                     

Så var det Tor Eriks tur som taler nr. 2 i kvel-

dens program om Livsløp, Valg og Konsekvenser.                                                               

1. Tor Erik startet med jobb veldig tidlig,         

allerede som 5 åring løp han ærend for sin far og 

ble belønnet med 10 øre per tur, 2. Folkeskole og 

realskole ble unnagjort og han var Grønnrussfor-

mann, 3.  Leder av turnparti og 4. Første jobb med 

fløting i Skjerka – ikke alltid lett siden han hadde 

både Elvis sveis og motorsykkel!, 5. Finndalen 

med nivellering og takst og 20 kroner dagen, 6. 

Tømmerhogst i Gjerstad og mange gode historier, 

7. Skogskole i Osen med mye fest/dans/drikking 

som han lærte mye av. 8. Rekruttskole og politiut-

danning, 9. Statens Skogskole, 10, jobb i kartver-

ket, 11. Jobb i Norkart.  Lenger strakk i kvelden til, 

så fortsettelse følger om Tor Erik N.                                                   

    Ellen H. 

 

 

Rotarymøte 28. november2016              

Møtested:  Rotarykjelleren. 

 Møteleder: Presidenten                     

Program: Årsmøte med valg                          

 Fremmøte 53,5% 

Presidenten åpnet møtet og ønsket alle velkom-

men. 

Tor Erik lærte oss en ny sang: «Ivelandssekten «av 

Arne Svendsen                  

Valg: Presidenten orienterte om at Brita Tossevi-

ken hadde meldt seg ut av klubben og følgelig var 

hun ikke aktuell for valg. Av de 8 resterende  ble 

følgende valgt: Line Abrahamsen, Ole Devold, Geir 

Nylèn og Rolf Thorstensen. Rolf Thorstensen ble 

valgt som ny påtroppende president. 

Resten av kvelden ble brukt til å kose oss med 

kake som Ragnar hadde med seg. Mens vi spiste, 

hadde vi en liten høringsrunde på sammenslåing 

av Ut i det blå/sommertur. Det var stemning for å 

opprettholde begge deler. Det ble videre luftet litt 

om møtetidspunkt uten at det ble tatt noen avgjø-

relse. Videre ble det pratet litt om dugnad i Kjelle-

ren. Det var enighet om at det var nødvendig å 

gjøre noe fordi lokalet fremstår noe slitt. Det må 

sjekkes om det er fukt og sopp før noe gjøres. 

Styret behandler saken videre. Prosjekt utveks-

lingsstudent blir tatt opp 2.1.17, og medlemsutvik-

ling 16.1.17    

                        Anne Berit N. 

 

   

Tor Erik N. og Wenche W. 

Tore Leo D. Hilde N. Oddvar P. ,var der også. 

Damene på kjøkkenet. Line A. Ingebjørg L. 

Natt i nord. 


