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PRESIDENTEN HAR ORDET:

GODT NYTT ÅR

Kjære Rotaryvenner!
Min juleferie tok brått
slutt, da meldingen fra
redaktøren kom om innlegg til kjellerposten. Vi
har hatt to møter i desember.
Det første var kirkebesøk i Tvedestrand
kirke. Takk til alle for frammøtet, - vi var
før vi sang: «Det lyser i stille grender.«
ca. 30 stykker.
Vi vil også takke vikarprest Christopher
Woie, som kom for å være sammen med
oss den kvelden. Det ble servert risgrøt og
saft. Kirkebesøket før jul, er en hyggelig
tradisjon.
Det andre møtet før jul er en hyggelig
kveld med spekemat og det som hører
med. Quizen med å finne fram til norske
byer engasjerte. Det ble et hyggelig, utvidet møte den kvelden.
Når dette leses, har vi begynt på
2017.01.09 Programmet for første halvår
mener jeg er godt. Så er det opp til hver av
oss å få opp fremmøteprosenten, og få
med nye medlemmer.
Godt nyttår.

Hilsen Ragnar Lofstad.

ROTARYMØTE 05.12.2016.
Møtested: TVEDESTRAND KIRKE
Møteleder: Presidenten.
Program: Julemøte
Møtet ble innledet
med velkomstord ved
presidenten.
Line Abrahamsen tente
lys, og hennes datter
leste adventsversene

Rotarymøte 12. DESEMBER 2016

Møtested:
Rotarykjelleren.
Svein Jordahl leste historien om gutten
som ville møte Gud, en tankevekkende
Møteleder: Presidenten
liten historie. Deretter leste han juleevang- Program:
Presidentens aften.
eliet slik evangelisten Lukas skrev det, kort
Frammøte:
60,7 %
og direkte til poenget.
President Ragnar innledet med å ønske
Vi sang: «Glade jul,» før presidenten gav
velkommen før Olaf Jørg kom med julehilordet til vikarprest Christopher Woie. Han
sen fra Ellen og Trygve. Olaf Jørg ble bedt
fortalte litt om sin livsvei fra han var konom hilse tilbake.
firmant i 1961 på Hisøy, gymnas, russetid, Oddvar ble gratulert med fødselsdag den
teologistudier på Menighetsfakultetet og 10.desember .
prestetjeneste i Etiopia da det var revolu- Ragnar oppfordret til å søke momskomsjon på gang. Han måtte flytte til Norge da pensasjon (vel 4700kr)
hans kone ble syk, og det var for farlig i det Det ble fremført en egenkomponert sang
landet. Etter en stund i Norge bar det til
for presidenten: Presidenten har en farm,
Thailand der de etablerte en kirke i Bang- Ia,ia, ou…
kok. Derfra reiste de fra millionbyen til
Sang: «Jeg er så glad hver julekveld.»
Vi brukte annen hvert vers med gammel
Nore og Uvdal, noe som var en enorm
overgang. Derfra gikk ferden til Nøtterøy, og ny tone.
og senere sjømannsprest på Costa Blanca Presidenten varta opp med spekemat og
i Spania. Nå er han vikarprest i området til eggerøre med tilbehør og godt drikke til.
Det smakte fortreffelig.
og med nyttårsgudstjenesten.
Presidenten hadde sørget for en veldig
Vi sang: «Deilig er jorden», før Woie leste artig quiz som vi løste i grupper. Veldig
velsignelsen.
moro. Slike kameratskapskvelder gjør at vi
Tradisjonen tro vartet Ingeborg og Ragnar får et godt sosialt fellesskap i klubben og
er veldig viktig.
opp med deilig risgrøt med rød saft og
kjeks til kaffen etterpå.

Anne Berit N.

Programmer i denne måneden:

Programmer i Januar.:

05.12. Kirkebesøk
12.12. Presidentens aften
19.12. MØTEFRI p.g.a. Julen.
26.12. MØTEFRI p.g.a. Julen. (2. juledag. )

2.01. Klubbaften. Program og planefor 1. halvår.
9.01. Rikets tilstand. Rådmann Jarle Bjørn Hanken.
16.01.Fra en advokats hverdag ved Ole D. Medlemutvikling ved Ragnar L. og Hilde Marie N.
23.01.3-minutter. Topp fotballklubb- hva skal til ?
Ved Bård Sterk-Hansen

Anne Berit N.

Fremmøte denne måneden: 60,9 %
NB: Ingen har møtt 100 % denne månden!!
Møtt i andre klubber: Ingen denne måneden.

Terminliste. Vårhalvåret 2017.
Januar

Mandag 2.

Mandag 9.

3 - minutter
Klubbaften.
Program og planefor 1.
halvår.

3- minutter
Rikets tilstand v/ rådmann
Jarle Bjørn Hanken

Ragnar ok
Februar

Mandag 6.
3-minutter
Sosial klubbaften
v/kjellerutvalget.
Tor Erik

Mars

April

Mai

Juni

Mandag 6.
3-minutter
Klubbaften

Mandag 16.

Fra en advokats hverdag
3-minutter
v/ Ole.
Topp fotballklubb- hva skal
Medlemsutvikling
til ? v/Bård Sterk-Hansen
v/Ragnar og Hilde
Reidar
ok
Ragnar ok
Oddvar ok
Mandag 13.
Mandag 20.
Mandag 27.
- Men først etter prøvespill
og aksept!
3-minutter
3-minutter
3-minutter
Prosjekter i Tvedestrand v/
Risøya folkehøyskole – Klasse for
Næringsarbeid i kommunen
prosjektleder Due Tønnesen.
psykisk utviklingshemmede. Natt i nord.v/ næringssjef Anne Torunn
Hvideberg.
Mads
ok
Tanja
ok
Mads ok
Mandag 20.

Mandag 3.

Mandag 13.
3-minutter
Brokelandsheia – planer
v/ Tonje Ausland Berger.
Reidar
ok
Mandag 10.

HONNØRFEST.

Fri i påskeuken

Fri 2. påskedag

Mandag 8.
3-minutter
Klubbaften

Mandag 15.
3-minutter
Internasjonale trender
v/ Ellen Hertzberg.

Mandag 22.

Mandag 5.
Fri 2. pinsedag

Det kommer ikke an på hva man
spiserFra
mellom
jul og nyttår, men
Solberggruva.
hva man spiser mellom nyttår og
jul.
Rolf Wesenlund

Forkjølelse !
De satt på venteværelset i lag,
de diskuterte en viktig sag,
for alle kjente til den prøvelse
som skjules bak forkjølelse.
Den ene talte sterkt for tran,
En annen:
honning pluss en dram.
Kalde bad ble foreslått,
det kurerer host og snott.
Tvedestrand Rotary Klubb
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: www.tvedestrand.rotary.no

President 2016 - 2017:
Ragnar Lofstad Valle ,
4900 Tvedestrand. Tlf. 481.44.495
E-post: rlofsta@online.no
Sekretær: Line Abr ahamsen
Vestervei, 4900 Tvedestrand
Mobil : Tlf. 906 35 008
E-post: lineabra@getmail.no

Mandag 23.

Mandag 27.
3-minutter
Referat peisaften.
To seniorer om livsløp,valg,
erfaringer og Rotary.
Mandag 24.
3-minutter
Finurligheter fra retten v/ Ole
En senior ??

PEISAFTEN
Mandag 17.

Ok (hvis hjemme)

BEDRIFTSBESØK hos
Bergene Holm AS –
Helautomatisk sagbruk .
Risør er invitert.

Mandag 12 .
Jernbaneforum Sør v/
prosjektleder Reidar Brathen,
AA fylkeskom. ok

Mandag 19.
3-minutter
Klubbaften v/ innkommende
President Knut Solem

Ragnar

Råmelkspiller bør man ta
mot all snuft og nesegråt.
Alle kom med hvert sitt råd.
Men i kroken satt en mann,
og ingen av dem kjente ham.
Og da emnet var tømt ut
(noe det forresten aldri blir),
Alle så på han tilslutt.
Hva siger du, vår gode mann,
vet du hva som hjelpe kan?
Da rystet han sitt hode stille,
og de andre synes det var ille.
Tenk, en mann på jorden går
som hjelp mot snue ei forstår.

Mandag 29.
”Ut i det blå” med golf demo.
prøving, og prøving el. sykkel. Deretter bespisning på
Golf-kafeen.
Knut, Trygve, Anne Berit ok

ok
- og så hjemover ...

Mandag 26.

PRESIDENTSKIFTE

Dette er en sjeldenhet
som råd mot dette ikke vet.
Da oppløftet han sin hese røst,
det pep og surklet i hans bryst;
Jeg har studert dette nøye,
men må i skam mitt hode
bøye.
Jeg vet intet mot forkjølelse.
Men jeg vil ikke spille falsk,
jeg er lege, doktor spesiale.

Et godt velsignet nytt år, ønskes
til dere alle. Hilsen redaktøren.
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Gr at ul er er
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da ge n!

