
PRESIDENTEN HAR ORDET: 

Kjære Rotaryvenner! 

Første møte i Mars var 

det klubbaften. Vi gikk 

også gjennom halvårs-

regnskapet, og det kom 

ingen kommentarer på 

det. Og etterpå var det 

sosialt samvær med kaffe og kaker. 

Andre møtet hørte vi om planene på Brok-

elandsheia. 

Dessuten vil jeg få takke vertene for å ta 

på seg Peisaften. Disse møtene betyr mye 

for samholdet i klubben og for vårt pro-

gram framover. 

Siste møtet i mars gikk til forberedelse 

angående Honnørfesten, og Ole Jacob 

Thorsen som senior, fortalte om sine valg 

gjennom livet. 

Første møtet i April var viet til 

«Honnørfesten, og etter gode forberedel-

ser, ble det en vellykket fest. Så kommer 

referater fra Peismøtene, Og vi gleder oss 

til å høre Ole Devold mange artige opple-

velser fra retten. 

Den 22. mai har vi invitert oss bort til Risør 

Rotaryklubb, som for øvrig er vår fadder-

klubb. Det kan bli spennende å være med 

på et møte der. 

Distriktet har henstilt til klubbene å marke-

re 100 års jubileet:    «The Rotary Founda-

tion»     (Rotaryfondet.) 

 Dette vil styret gjerne være sammen med 

Risør Rotaryklubb om. Husk at gjennom 

kontingenten, betaler hver enkelt inn til 

Rotaryfondet. Vi har de siste årene betalt 

inn 40 – 60 USD, men målet for distriktet 

har vært 65 USD. Det er dette fondet som 

gjør at Rotary har mulighet til å hjelpe in-

ternasjonalt og lokalt. Tvedestrand Rotary-

klubb har fått støtte flere ganger til vårt 

prosjekt i Afrika og til Honnørfesten.  

Hvordan fondet fungerer og historikken, 

vil bli orientert om på «Jubileet.» La oss 

møte fulltallig opp. 

       Hilsen Ragnar Lofstad. 

Rotarymøte 06. 02.2017         

Møtested:  Rotarykjelleren.      
Møteleder: Presidenten                     
Program: Rotarymøte  13. 02.2017 

Gjester: ingen 

Frammøte: 70,8% 

Program:        3 min. og sosial klubbaften 

 

Presidenten ønsket velkommen og vi sang 

«Lykkelige Jim» med Tor Eik på gitar. All 

ære til Tor Eik som finner fram til passen-

de sanger til hvert eneste møte. 

Presidenten kunne fortelle at Risør Rotary 

hadde møte i dag for å stemme over nye 

klubb-regler.  Vi kan jo skjele til disse når 

vi skal vedta våre. 

Det var enighet om at vi kan sløyfe 3 min. 

når vi har ekstern foredragsholder. 

3 min. v/ Mads Oppegaard: Han hadde 

nylig besøk av venner fra Jarlsberg Rotary. 

De hadde lagt søndagsturen til muset i 

Arendal, eller «Kuben» som det nå heter. 

Selv om vi hadde vært der med Rotary 

tidligere så var det absolutt verd et nytt 

besøk. Han var imponert over lokalene og 

utstillingene, og anbefalte alle en tur dit. 

Han merket seg spesielt delen av utstilling-

en som gjaldt krakket i Arendal i 1896 med 

bank-konkurs og stor arbeidsledighet. 

Bjørn presenterte regnskapet for 1. Rotary-

halvår som i store trekk  viser at vi ligger 

på budsjett. 

Geir takket for blomst i anledning hans 70-

års dag. 

Presidenten minnet om Peisaften 20.3. og 

Honnørfesten 3.4    
Verter til peisaften ble: Knut S,  Bjørn W,  

Ole Jacob T. og Anne Berit N. 

Vi hadde også fått brev fra Innvandrerrådet 

v/ May Brit Lunde med spørsmål om å 

stille på et møte 22.3. Det var enighet 

at vi burde stille opp der. Tiden gikk med 

hyggelig samvær, kaffe og ikke minst flotte 

kaker levert av Presidentens frue. 

    Geir N. 

         
 Referat for møte den 13.03. er ikke 

kommet Redaktøren i hende. Kom-

mer forhåpentligvis til april numme-

ret. 

PÅSKE 

Påske er i utgangspunktet en religiøs høy-

tid som blir markert med en rekke hellig-

dager, religiøse skikker og symboler. I til-

legg har feiringen fått flere verdslige inn-

slag og folkelige uttrykk. Det gjelder alt fra 

gamle tradisjoner 

som bruken av 

påskeegg, påskeha-

rer og gule påskekyl-

linger til nyere tiders 

påskeferie, påskekrim, påskenøtter og 

påsketre 

 

 

 

Påskeble den første kristne høytiden. Den 
ble feiret til minne om Jesu lidelse, død 
og oppstandelse – som ifølge evangeliene 
fant sted nett-
opp under den 
jødiske påskefei-
ringen 
i Jerusalem. 

 

Fremmøte denne måneden: 81 % 

 100 % frammøte denne månden!! 

 

Olaf Jørg H., Line A.., Tor Erik N., Hilde N., 

Ole Jacob T., Mads O., Rolf T., Ole D.,  
Bjørn W., Tanja H., Ragnar L., Svein J., Kristin R. 

 

Møtt i andre klubber:  Ingen denne måneden.

    

KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten Mars 2017 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Programmer i April.: 
03.04. HONNØRFEST. 

10.04. Fri i Påskeuken. 

17.04. Fri i Påskeuken. 

24.04. Ole Devold: Finurligheter fra retten. 

 

Programmer i denne måneden: 

02.03. 3.min. Klubbaften. 

13.03. Brokelandsheia—planer. Ved Tonje A. Berger  

20.03. Peisaften.                                              

27.03.Referat fra Peisaften. To seniorer om  livsløp,                                                                       
         valg, erfaringer og Rotary. 
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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 Abrahamsen 

Vestervei, 4900 Tvedestrand                             

Mobil :    Tlf.  906 35 008                                       

E-post: lineabra@getmail.no 

Fødselsdager : 

 
01.03. Geir Nylen. 
27.04 Egil Vatne 

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. 

 

 

  
 
 

Natt i nord. 

Rotarymøte :  27.03.2017 

Sted:  Rotarykjelleren 

Møteleder: Presidenten 
Program: Forberedelse  

                 til Honnørfesten 3. april. 

 Egoforedrag av Ole Jacob Thorsen 
Frammøte: 73% 

   

Dagens sang: Blåveispiken 

Presidenten refererte fra møte i flyktningrådet 

22.3 . 

Møtet var på kommunehuset og tilstede var 

bl.a representant fra Lions samt andre frivilli-

ge foreninger. May Brit Lunde tok opp ønske 

fra «Englegård», som gikk på å hjelpe med 

integrering av mindreårige gutter. 

Et sentralt ønske var om noen ville stille opp 

for å gi kjøreopplæring til de som hadde vært 

gjennom teorikurs for førerprøven. 

Honnørfesten. 

Geir hadde opprop, og fikk løfter om kaker 

og snitter til Honnørfesten. 

Det ble også fordelt arbeidsoppgaver, og vi 

håper fremmøtet blir bedre enn kakefesten på 

Sykehjemmet. Svaret på det foreligger 

når dette leses---- 

Egorforedrag av Ole Jacob T:  

Han innledet med at han nylig hadde hatt en 

lite drypp med de ubehageligheter det fører 

med seg. 

Dobbeltsyn, hukommelsestap og svimmelhet. 

Undersøkelser på sykehuset viste ingen vari-

ge skader så nå er mannen i full vigør igjen. 

Ole Jacob ble født 11.2 1947 i Ruhagen og 

vokste opp på Fjærkleivene. 

Far var smed og hovslager med eget verk-

sted. 

Etter endt skolegang med artium i Tvede-

strand ,ble det militæret i Nord Norge, noe 

han tenker tilbake på med glede og takknem-

lighet. 

Deretter ble verksted praksis på Golar Metall 

og videre til Trondheim og ingeniørutdannel-

se. 

Giftet seg med Gunvor nyttårsaften 1969 og 

fikk seg leilighet i Trondheim. Der bodde det 

unge ekteparet til Ole Jacobs skolegang 

var fullført  i 1971. 

Første jobb ble på NEBB på Skøyen i Oslo 

og leilighet på Lørenskog. 

Gry kom til verden i 1972 og i 1974 ble det 

flytting  tilbake til Tvedestrand og  jobb på 

Golar Metall.    

I 1976 kunne familien flytte inn i nybygget 

hus på Brunåsen. 

Samme år økte familie ved at Tor Erling ble 

født. 

Etter litt turbulente tider i Golar metall ble 

han etter hvert ansatt som teknisk sjef i det 

nye selskapet som ble «Teamtec». Kontoret 

var på 

Gjeving. I 1984 kom Ole Andreas til verden 

og familien var fulltallig.   

I 1986 flytte administrasjonen inn i bygg på 

Tangen hvor han hadde sin 

arbeidsplass til han ble pensjonist. 

    Geir N. 

 
Tvedestrand Rotary Klubb 

Styre, revisor og Komitéoppsett for 2017 – 2018 

 

President:    Knut Solem 

Visepresident:    Rolf Thorstensen 

Sekretær:    Geir Nylén 

Kasserer:   Ole J. Devold 

Styremedlem:         Line Abrahamsen 

Past President:       Ragnar Lofstad 

----------------------------------------- 

Revisor:                   Bjørn Walle 

———————————————————— 

 

ADMINISTRASJONS        OMDØMME OG 

KOMITÉ  PR-KOMITÉ 

————————————————————-

Knut Solem*  Geir Nylén* 

 

 Sekretær:  Redaktør: 
Geir Nylén  Tore Leo Dalen 

   

 Program:  Referenter: 
Mads Oppegaard  Svein Jordahl 

Reidar Kjelstrup  Tanja Høyseth 

Svein Jordahl  Oddvar Pedersen 

Oddvar Pedersen  Line Abrahamsen 

  Anne Berit Nedrebø 

Ta hånd om gjester:       Bjørn Walle 

Trygve Eriksen   

Knut Solem                  IT-ansvarlig 
Tor Erik Nævestad  Leif Fage  

 

MEDLEMSKOMITÉ Presse 

Rolf Thorstensen* Oddvar Pedersen  

 

Medlemsutvikling:  Rotary informasjon 

Rolf Thorstensen  Mads Oppegaard 

Arne Bjørnstad  Arne Bjørnstad 

Olaf Jørg Hafredal  Ole J. Devold  

Hilde Nistov 

Sven Inge Marcussen   

   TRF OG SERVICE 

    KOMITÉ 

   Ole J. Devold* 

 

   Kasserer 

   Ole J. Devold 
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Kjeller 
Ole Jacob Thorsen 

Tor Erik Nævestad 

Egil Vatne 

Kristin Reksten 

Ragnar Lofstad 

Tanja Høiseth 

| 

Gjester og kirkebesøk 
Ragnar Lofstad 

Bjørn Walle 

Olaf Jørg Hafredal 

Mads Oppegaard 

Sven Inge Marcussen 

    

 Ut i det blå/sommertur 

Trygve Eriksen 

Egil Vatne 

N.N. 

  

Rotary Foundation 
Reidar Kjelstrup 

Mads Oppegaard 

  

Prosjekter lokalt 
Tor Erik Nævestad 

Ellen Hertzberg 

Ole Jacob Thorsen 

  

 Ungdomsutveksling/ 

Roundtrip/Summercamp 
Cecilie Granerud 

Ellen Hertzberg 

Mads Oppegaard 

Skiturer på høyfjellet er en del av de 

folkelige påsketradisjonene for 

mange nordmenn i Påsken. 

https://www.nille.no/sesong-interioer/paaskepynt/paaskepynt/paaskekyllinger-paas838

