
PRESIDENTEN HAR ORDET: 

Kjære Rotaryvenner! 

Dersom noen savnet Kjeller-

posten i begynnelsen av mai, 

er det p.g.a. at vi hadde bare 

to møter i april. Jeg foreslo 

derfor at april og mai ble 

slått sammen, og kommer i 

ett nummer i mai. 

På grunn av sein påske, var første møtet i april, 
- Honnørfesten. Det ble en fin fest på tradisjo-
nelt vis. 40 pensjonister koste seg med under-
holdningen og gode smørbrød og kake. En stor 
takk til Komiteen.  

Det andre og siste møtet i april, ble viet til refe-
rater fra peisaften. Det ble også diskutert nye 
medlemmer, som er den store gjengangeren. 

Ole Devolds «gullkorn« fra retten var interes-
sant å høre på. Og på Vårmarkedet i Tvede-
strand, viste vi oss fram med engen stand. Vi 
hadde satt opp Rotary-teltet, og der viste vi 
fram Shelterboxens innhold og mening med 
den. Vi hadde også distriktets Quiz om Rotary. 
Den var det mange som forsøkte seg på. Dis-
triktet har som premie, - en elektrisk sykkel -  
som ikke er trukket på ennå. Lokalt hadde vi 
som premie ett gavekort fra Sentrumsforening-
en, og det vant Irene Sterk- Hansen. 

Programmet i mai, var variert. Det begynte 
med klubbaften, der vi hadde spekemat med 
tilbehør og drikk til. Det ble en vellykket og god 
stemning. 

Andre møtet hadde Ellen og nye trender. Dette 
satte mine tanker i sving, og jeg er glad vi lever i 
en tid vi kan gjøre noe selv, og ikke overlate alt 
til Roboter. Takk Ellen for et interessant fore-
drag. 

På tredje møtet besøkte vi Moderklubben vår, - 
Risør Rotaryklubb, der Svein Tore Stiansen viste 
film og fortalte om Rotaryfondets historie, - og 
hva det har betydd for Rotarys arbeid i ettertid. 
Takk til Risør for en hyggelig kveld. Kvelden ble 
så avrundet med reker og tilbehør, kaffe og 
kake. 

«Ut i det Blå,» var lagt til Golfklubben i år. Der 
var det godt frammøte av både medlemmer og 

gjester. Om det var golfen eller prøving av 
elektriske sykler, er ikke godt å si. Men mange 
fat ut at på de elektriske syklene, var en grei 
måte å komme fram på. Deretter bevertning på 
Golfklubben. 

Et hyggelig møte på alle måter. 

         Hilsen Ragnar Lofstad. 

Rotarymøte 03. 04.2017         

Møtested: Rådhuset, Tvedestrand 
Møteleder: Presidenten og Geir 
Nylen                                                
Program: Honnørfest for Pensjonister. 
 

FOLK HYGGET SEG PÅ ROTARY-
’S HONNØRFEST. 
Like sikkert  som våren kommer i april, like sikkert er 
det at den lokale Rotary klubben i Tvedestrand invite-
rer byens ”eldre garde” til en hyggelig aften i byens 
storstue, Rådhuset. Og mandag kveld denne uken, 
fant årets honnørfest sted. Og at tilstelningen blir satt 
pris på det ingen tvil om, tilstrømningen er meget 
god hvert eneste år. 

Tradisjonelt opplegg                                                  
Årets festgeneral, Geir Nylen, ønsket velkommen for 
deretter å gi ordet til klubbens president Ragnar 
Lofstad. Han fortalte litt om klubbens virke og opp-
gaver, deretter gikk kvelden videre i et tradisjonelt 
mønster. Praten gikk livlig og høylytt rundt de mange 
bordene, den grønnes sal på rådhuset var nesten fylt 
til siste stol. Det ble servert deilige snitter og masse 
god kake, tror absolutt ingen gikk sultne fra rådhuset 
denne kvelden.  

Egne trubadurer 

Underholdning var der også, men her måtte det en 
endring til i siste øyeblikk. I år skulle Strannakoret 
står for underholdningen men kun få timer før festen 
skulle begynne fikk klubben en telefon at de dessver-
re ikke kunne stille da dirigenten var blitt syk. Skapte 

litt panikk i 
festkomiteen, 
men heldigvis 
har klubben 
noen flinke 
trubadurer i 
egne rekker.  

 

Tor Erik Nævestad og Geir Nylen, begge med gitarer, 
sang og underholdt og fikk hele forsamlingen med på 
flere allsanger.                       

I tillegg sang og spilte Sven Inge Marcussen   to-tre 
sanger, og imponerte alle med sin flotte stemme.  

Her synges det for full hals under allsangen. 

Det ble konkurranse og utdeling av flotte blomsterbu-
ketter, bl.a til eldste dame og eldste herre. Blant 
herrene var Knut Ausel den eldste, men aller eldst, 
med sine 98 år, var ”hele Lyngørs” Mette Ellingsen. 
Fra Lyngør i båt, til Tvedestrand og retur sent på 
kvelden, det er virkelig imponerende, 98 år gammel.  

Etter drøye to timer, var årets Hønnørfest over, med 
vær sikker, Rotaryklubben kommer med ny invitasjon 
neste vår. Den grønne salen på Rådhuset var fullsatt 
da Rotary arrangerte årets honnørfest.  

ROTARYMØTE 24.04.17                           

Møtested: Rotarykjelleren                     
Program: Peisaftenreferater v/ Reidar og 
Glimt fra rettssaker v / Ole  Devold 

Fremmøte: 68 prosent                                                                       

Presidenten åpnet møtet og ønsket velkom-

men. Nye vedtekter gjennomgås og vedtas på 

møtet 19. juni. Sendes ut til medlemmene på 

forhånd, slik at eventuelle endringer/rettelser 

kan tas inn før møte den 19. juni.        Vi skifter 

bank fra DNB til Sparebank Sør. Klubben deltar 

på vårmarkedet med Sheltertelt / boks lørdag 

Fremmøte denne måneden: 78 % 

 Medlemmer møtt 100% i April er;  

Line A., Rolf T., Arne B., Egil V., Bjørn W,  
Ragnar L, Svein Inge M., Hilde M.N., Geir N., 

Tor Erik N., Kristin R., Knut S., Ole Jacob T., 

Tore Leo D., Ole D. , Trygve E, Olaf Jørg H., 

Reidar K.,    

    

KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten April/Mai 2017  

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Programmer i Juni.: 
05.06. Fri. 2. pinsedag. 

12.06. Jernebaneforum sør. Reidar Braaten. 

19.06. Klubbaften ved innk. President. 

26.06. PRESIDENTSKIFTE. 

 

Programmer i denne måneden: 

03.04. HONNØRFEST. 

24.04. Ole Devold: Finurligheter fra retten. 

08.05. Klubbaften. 

15.05. Internasjonale trender. Ellen Hertzberg.  

24.05 Ref. fra Peisaften. Ole Devold. Rettssaker. 

29.05. Ut i det Blå. Golfklubben. 

Ole Jacob Thorsen var en sikker servitør av bløtkake. 
Her er det Målfrid Knutsen som blir servert. 

Tekst og foto: Oddvar P. 



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 : 

27.04. Egil Vatne 
01.05. Kjetil Rødland 
08.05. Rolf Thorstensen 
17.05. Tor Erik Nævestad 
25.05. Tore Leo Dalen 

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. 

Møte 24.04.17, fortsettelse: 

Det er ikke konstatert fuktighet i veggene i 

Rotarykjelleren. Videre fremdrift for oppus-

sing utsatt til høsten. 

Det er kommet flere forslag til nye medlem-

mer. Hilde gikk gjennom status og nye fadde-

re ble etablert. Hilde sender ut oppdatert 

status til medlemmene. 

Reidar oppsummerte referatene fra peismø-

tene. Det kom inn 29 programforslag. Vi har 

behov for 11. Forslagene blir bearbeidet av 

programutvalget som setter opp høstpro-

grammet. 

Ole gikk gjennom to eksempler fra rettssalen. 

 

 

 

 

 

Rotarykjelleren 15.5.:                         

Møteleder:Presidenten             

Internasjonale trender v/Ellen Hertzberg    

Presidenten orienterte om møtene fremover.  

Forslag til nye vedtekter vil bli sendt ut og skal 

behandles i klubben 19.juni 

Ellen Hertzberg holdt et 

utrolig spennende foredrag 

med masse innhold. Her er 

noe av det : 

Trender  generelt:                     

En trend er en adferd som utvikler seg til en rela-

tivt permanent endring. Den kan skape endringer i 

atferd, klesstil, valg og bruk av teknologi og en 

rekke andre forbruksmønster 

Reise og overnattingstrender: F.eks. gåferie, gjøre 

noe godt når du reiser (eks vaske elefanter), medi-

sinsk turisme, aktivitet og opplevelsesferie, jom-

fruturer, matturisme, selvflyvende taxi i Dubai mm 

Teknologitrender: F.eks. Kunstig intelligens og 

maskinlæring, smarte byer (Bærum, Barcelona og 

London) , mobilbetaling, dingser som gjør hytteli-

vet enklere, VIV- robot Roobo, klokker, apper, 

skritt-teller, drone som serverer på restaurant, 

politidroner m. m.  

Dingse - trender (gags): Eks: Elektrisk gaffel, spi-

ralkutter til f.eks. agurk, nye s, batterier som lades 

i USB-port, varme i kniven, smart omsorg med mer         

Internett-trender: Twitter, Facebook, Instagram, 

YouTube m.fl. - metoder for å ble sett i markedet.                          

Mat og klestrender: Farge på mat (eks. lilla blom-

kål), persisk påvirkning på mat, kokk som kommer 

hjem, insekt som mat mm Klestrender: Rysjer, tyll, 

slengbukser, høyvannsbukser, miniveske. Utdanning-

strender: Personalisering av læring (forelesning-

online-feltarbeid), bruk av sosiale medier, bruk av 

teknologi . Det som driver:  Gjøre bedre enn alle 

andre og deg selv; bli en bedre person og vær 

sikker på at alle ser det.                   Anne Berit N. 

Referat fra møte 22.5.17 100års jubileum 

TRF-fondet                  Møtested: Risør Rotary-klubb                          

Møteleder: Anne Bartnes, Risør Rotary-klubb som øns-

ket alle hjertelig velkommen. Nevnte at bl.a. at  Rotary-

fondet har fordelt 2,8 

milliarder dollar (ca 21 

millioner kr) siden 1947                                                                       

President Ragnar takka 

for invitasjonen og delte 

ut blomster til dagens 

70åring og neste presi-

dent: Knut Solem Svein 

Tore Stiansen fikk ordet 

for å orientere oss om 

fondet: Fondet skal gjen-

nom humanitær hjelp, 

utdannelse og kulturut-

veksling arbeide for å skape internasjonal forståelse og 

fred i verden. Fondets "far" Arch Klump så utfordringene 

Rotary hadde og la frem forslag for kongressen for å 

opprette fondet i Atlanta juni 1917. Fondet vokste sakte i 

begynnelsen frem til 1947. Da gav rotarianere 1 mill. 

USD for å hedre grunnlegger Paul Harris. 

Det ble mange program: GSE og Matching grant .I 1985 

ble Polio Plus lansert og i 2013 kom Future Vision .   Plan 

Pr 2017 er det et av verdens største privat fond  

Pengestrømmen i TRF: Klubbene betaler ti TRFs annual 

fond som forrentes i 3 år som så fordeles 100% med 50% 

til World fond og 50% til Distriktet. Dette går så til 

min.50% til Global Grant og max 50 til District Grant. 

Bare rentene går til administrasjon. Fokusområder for 

fondet :Fredsarbeid, forebyggende helsearbeid, vann og 

sanitær, mor og barneprosjekter, grunnleggende utdan-

nelse mot analfabetisme, sunn økonomi og samfunnsut-

vikling. Mulig å tegne seg for Avtalegiro, se distriktets 

hjemmeside på Rotary.no 

Mål om å gi 100USD pr medlem årlig. Risør Rotary har 

satt seg mål om å markere fondet ved å ha foredrag om 

emnet, diskusjon i klubben, quiz med premier, stand på 

messer, flyers i postkassene, åpent møte med inngangs-

penger som går til fondet. 

Kveldens lotteri gikk i sin helhet til fondet. 

Nå var det tid til bespisning: Reker med tilbehør.   Smak-

te fortreffelig. 

Ut i det blå-tur til Arendal og omegn 

golfbane, Nes Verk.             29.5.17 

Møtested: Golfbanen på Nes Verk 

Møteleder: Presidenten 

Tvedestrands tre forhandlere av elsykler viste frem sine 

sykler før møtet og det var mulighet for å oss å prøve de. 

Det var flere som fikk frem "elsykkelsmilet" President 

Ragnar innledet møtet med å ønske velkommen og ori-

enterte om at ny vedtekter er godkjent i styret og  vil bli 

sendt til medlemmene. De vil bli behandlet i klubben 

juni. Han fortalte at det kom inn 2500 kr på jubileumsfes-

ten til TRF. 

Daglig leder av AOGK, Asbjørn Sauesund fikk ordet og 

ledet oss gjennom historien om  golf og om klubben på 

NesVerk. Forløperen til golf startet i middelalderen i 

Holland, men det er Skottland som er golfens hjemland. 

Arendal og Omegn Golfklubb ble stiftet i 1986 og har 18 

hulls bane. Det er et av Norges fineste baner. Det har 

vært noe nedgang i antall medlemmer men nå ser det ut 

til å ha stabilisert seg. Dersom vi ønsket å bli medlem, 

kunne det ordnes gjennom Trygve Eriksen og da ville det 

bli rimeligere. Nå var tiden inne for å få prøve golf i prak-

sis. Noen fikk skikkelig dreisen på køllen og ballen gikk 

langt ut på banen. Guttorm Nilsen fikk så anledning til å 

presentere sin nye bok: 11 sykkelturer. Den inneholder 

nydelige bilder, forklarende kart og tekst som gjør det 

enkelt å kunne følge turforslag.                 Anne Berit N.            

Fremmøte 13 medlemmer fra Tvedestrand.     

                    

 

Gjør byen flatere , bruk EL-SYKKEL.  
Hilsen Redaktøren. 

                    

 


