
PRESIDENTEN HAR ORDET: 

Kjære Rotaryvenner! 

Vi har hatt tre møter i 

juni, og mitt Presidentår 

er nå omme. 

Det begynte med møte 

om «Jernbaneforum Sør» 

ved Reidar Braathen. Han fortalte om jern-

baneplanene fra Oslo til Stavanger, med 

sørlig vekt på Sørlandet. Det er flotte pla-

ner, men dog ikke i min tid. 

Andre møtet var Klubbaften, der vi skulle 

vedta nye vedtekter. Det var tre punkter 

det ble en del diskusjon om. Det var en 

god og nyttig diskusjon. Komiteen med 

Reidar Kjelstrup, Knut Solem og Ole De-

vold innarbeider dette. Samtidig må jeg 

takke        komiteen for godt utført arbeid. 

Kaka som ble servert, måtte spises under 

vedtektsdisksjonen. Det ble ikke tid til mye 

annen prat. 

Siste møte i juni, hadde vi presidentskifte. 

Som jeg sa er mitt år som president omme. 

Jeg lyver ikke når jeg sier at jeg ikke er 

lettet. 

Jeg takker alle for den jobben de har gjort. 

Noe skuffende dette Rotaryåret er ned-

gangen på antall medlemmer. Dette må bli 

hovedsatsingen neste år. Vi må stå sterke-

re for å gjennomføre Rotarys 6 fokusområ-

der., som er: 

1.Fred og konfliktbygging. 

2. Sykdomsforebygging. 
3. Vann og sanitær 

4. Barn og mødrehelse. 
5. Grunnutdanning og leseferdighet. 
 6. Økonomi og samfunnsutvikling. 

Vår nye president – Knut T. Solheim – jeg 
vil få ønske deg et godt og framgangsrikt 
Rotaryår. 
 
Takk for meg.                  
        Hilsen Ragnar Lofstad. 
        Avtroppende President 

 

ROTARYMØTE 12.06.17                           

Møtested: Rotarykjelleren                      

Møteleder: Presidenten 

 
Program: Foredrag av Reidar Braathen. 

Leder av «Jernbaneforum Sør» 

 
Frammøte: 75% 

Sang: «Sørlandsk Sommervise» 

 

Presidenten åpnet møtet, og vi gratulerte 

Mads O., med vel overstått fødselsdag. 

Presidenten minnet om Sommerturen 

17. juli og Distriktskonferanse i Tøns-

berg  1. september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reidar Braathen er leder  av Jernbane-

forum Sør som er finansiert av Fylkeskom-

munen, og jobber for å få i gang sammen-

kobling av Vestfoldbanen og Sørlandsba-

nen - samt bygging av ny 2 spors bane 

mellom Oslo og Stavanger. 

Sammenkobling Vestfold / Sørlandsbanen 

er kalkulert til 24 - 25 mrd. og håpet er å få 

det til innen 2027. Stortingen  sier ca. 

2035. 

Dette er et gammelt prosjekt som skriver 

seg fra 1880 tallet. 

Strekningen Oslo – Stavanger tar i dag i 

2017 -7 t. og 45 min. Det samme som det 

gjorde i 1944! 

Her er det på tide med utbedring. 

Ønsket er å lage dobbeltspor i helt ny 

trassé. Det er i den delen av Norge hvor 

halve befolkningen bor. 

Høyhastighetstog kjører ca. 250 km/t, 

og i dag er snitthastigheten på strek-

ningen 69 km/t. Det sier seg 

selv at reisetiden blir en helt annen og: 

- tid er penger. 

Fra Arendal vil en rekke til Mandal 

eller Tønsberg på 1 t. 
Stavanger – Kr. Sand: 1 t. Og 45 min. 

Et spennende prosjekt med stor tidsho-

risont. 

Dette engasjerte tilhørerne, og det ble 

flere spørsmål til Braathen før 

vi klappet og takket for et spennende 

foredrag. 

Reidar K. Snakket om programmet 

videre utover og fikk flere forslag til 

vurdering. 

Presidenten minnet om neste møte som 

blir klubbaften med påtroppende presi-

dent Knut S. Solem. 

             Geir N. 
  

 
 
 
 
 

GENISTREKEN 
Sørvestbanen er den nye banen som dan-
nes ved å koble det som i dag er Sørlands-
banen og Vestfold-banen sammen. 
 En ny bane mellom Porsgrunn og Broke-
landsheia muliggjør dette. 
Regionutvikling er en viktig drivkraft. Kob-
lingen representerer et viktig bindeledd 
mellom regioner, mennesker og mulighe-
ter..  

 
Banen går gjennom Norges mest folke-
rike region. 

Fremmøte i mai: 70 % Medlemmer møtt 100%  
Ole D. ,Olaf Jørg H., Ragnar L., Trygve E.,   Arne B., 

Reidar K., Anne Berit N., Geir N., Egil V., Knut S., 

Ole Jacob T.                    Frammøte i Juni, 71 % 

Ragnar L., Trygve E., Reidar K., Ole Jacob T.,                      

Rolf T., Bjørn W., Geir N., Knut S., Arne B.,    

Mads O., Hilde M. N., Tor Erik N., Tore Leo 

D.,  

    

KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten Juni 2017 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Programmer i Juli.: 
03.07. Dialekter i Østre Agder, ved Arne Torp. 

10.07. Odd Fagerland om « Havet i dikt «. 

17.07. Sommerturen. 

24.07.  Raet Nasjonalpark v. Thomas Langeland 

31.07. Gamle husmannsplasser ved Harald  
              Langemyr. 

Programmer i denne måneden: 

05.06. Fri. 2. pinsedag. 

12.06. Jernebaneforum Sør,  

                     ved Reidar Braathen.           

19.06. Klubbaften ved innk. President. 

26.06. PRESIDENTSKIFTE. 



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 : 

05.06. Mads Oppegård 
 
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  19. juni 2017 

Sted:  Rotarykjelleren 

Møteleder: Presidenten 
Program: Gjennomgåelse 

  av nye vedtekter. 

Frammøte: 75% 

Presidenten åpnet møtet med å kunngjøre 

at dagens program var endret fra klubbaf-

ten med innkomne president til å dreie 

seg om de nye vedtektene for Rotary. 

 

Tor Erik spilte og vi sang «Øsala 

Vals»   av Evert Taube. 

 

Distriktsamling i Tønsberg 1.9 :  

Vi stiller med president, 

påtroppende president og Ole Devold, 

Som er AG ( Assisterende guvernør) 

 

Vi fikk opplest referat fra rekeaften i forb. 

med markering av TRF, - The Rotary 

Foundation sitt 100 års jubileum i Risør. 

Risør var imponert over vår klubb som 

stilte med 13 av totalt 29 medlemmer. 

Nye vedtekter: 

Her har Reidar K. gjort en god jobb 

og de ble godkjent med noen små end-

ringer.   

De nye vedtektene skiller seg fra de gam-

le ved at det legges opp til med fleksibili-

tet i organisasjon og drift. Møter må av-

holdes minst 2 g. pr. måned. 

Det er ikke møteplikt, men medlemme-

ne må gi beskjed ved lenger fravær 

som reiser osv. 

Ved forslag om nye medlemmer, skal 

innvendinger ikke leveres skriftlig, men 

tas opp med styret muntlig. 

Reidar  meldte om endringer i videre pro-

gram. Bl.a. må besøket på 

Landbruksskolen utsettes da kuene er 

på ferie...!        Geir N. 

     
Det nye styret for Rotaryåret 2017—2018.             

President: Knut Solem.                                                     

Visepresident: Rolf Thorstensen  

Past President: Ragnar Lofstad 

Sekretær: Geir Nylén  

Kasserer: Ole J. Devold  

Styremedlem: Line Abrahamsen  

 

ROTARYMØTE 26.06.2017                               

Møtested: Rotarykjelleren                                 

Møteleder: President Ragnar Lof-

stad / Knut Solem. 

Program: Presidentskifte 

Fremmøte: 72 prosent 

Presidenten åpnet møtet og ønsket 

velkommen.  

Skriv fra Astrid Hareide ang. skoleuni-

formsprosjektet. Stemning for at pro-

sjektet fortsetter ut 2018 og avløses 

av utvekslingsstudent, men styret tar 

endelig beslutning i august. 

Høstens program er nå klart. 

Påmelding til sommerturen. 

Medlemstallet er nå nede i 27. 

Avtrappende president takket for seg 

og samarbeidet med styret og komi-

teene. 

Presidentskifte. 

Påtroppende president takket for 

medlemskap i klubben, - med en spe-

siell takk til Arne for tur til Færsnes 

Gjestegård. 

Ny president gikk gjennom hoved-

postene i programmet og kommite-

oppsettet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterte oppgaver: 

-  Nye medlemmer 

- Yrkesinnslag i 3-minutter 

- Melde forfall 

- Hjemmeside 

- Oppussing av lokale og inngangsparti. 

Påtroppende president takket av-

troppende for innsatsen og godt 

samarbeid. 

Møtet ble avsluttet med sosialt sam-

vær, kake og kaffe.                Geir N. 

Og så kommer en stor takk til : 

1.Past President: Ragnar Lofstad, for rask    

levering av skriv til Presidentens hjørne. 

2. Og til referentene for raske og gode refe-

rater. Takk skal dere ha. 

            Hilsen Redaktøren. 

                    

 

 
 
 

Og så var den nye presiden-

ten på plass, - Knut T. Solem 


