
PRESIDENTEN HAR ORDET: 
Kjære Rotaryvenner. 

Sommeren er på hell, dess-

verre, men høsten har sin 

sjarm og kan være veldig 

fin. August har vært en 

aktiv rotarymåned. Vi star-

tet med klubbaften med 

godt oppmøte og hyggelig 

samvær. Praten gikk livlig og det sies at den 

harde kjerne ble sittende til langt på kveld med 

hyggelig prat (noe referat foreligger ikke).  

Arendalsuken utvikler seg positivt, med større 

og større deltakelse. Rotary var på plass og 

Tvedestrand Rotaryklubb var godt representert 

i teltet. En takk til alle dere som stilte opp. 

Club Assembly, mandagen etter, ble en positiv 

opplevelse. Komiteledere og utvalgsledere 

stilte opp og fortalte om sine planer for året. 

Mange bør nevnes, men spesielt bør Arne sin 

innsats æres for å ta tak i oppussing av lokale-

ne, innvendig og utvendig. Det er utarbeidet en 

relativt detaljert plan med kostnadsoverslag. 

Jeg mener det er helt nødvendig å gjøre noe 

med lokalene nå. Hverken inngangsparti eller 

lokalet for øvrig er særlig representativt og jeg 

mener at oppussing også er et viktig bidrag til 

for å rekruttere nye medlemmer. 

Videre bør nevnes, kanskje den aller viktigste 

oppgaven, rekrutering av nye medlemmer. Her 

har Rolf T. tatt tak på en fin måte og vil engasje-

re medlems- og ungdomskomiteen og hele 

klubben for øvrig i arbeidet med å få medlems-

tallet opp. Dette må vi bare lykkes med. 

Til slutt bør nevnes Geir Nylens-oppgave, sam-

men med Leif Fage å oppdatere hjemmesiden, 

slik at den blir blant distriktets beste hjemmesi-

der. Dette mener jeg også er et viktig element i 

å rekruttere nye medlemmer. 

Mandag 21.august fikk vi møte sogneprest 

Eckhard Graune, som fortalte om Luther og 

reformasjonen på en måte som ga oss en mer 

detaljert innsikt i prosessen på den tiden. Må-

neden ble avsluttet med besøk av Guvenør Erik 

Gran, fra Tønsberg. Vi har mye glede og nytte 

av å tilhøre et større felleskap og god kontakt 

med distriktet er derfor viktig. 

          Knut Solem 

ROTARYMØTE  07.08.17                           

Møtested: Rotarykjelleren                      

Møteleder:   Presidenten 
 

Program: Klubbaften med ost og vin 

Fremmøte  60%                                                    

Sang: « Island in the sun. « 

Presidenten åpnet møt med følgende informa-

sjon: Vår hjemmeside oppgraderes, og han 

ønsker 3 minuttere i klubben så ofte som mulig, 

Ole D. skal lage plan for opp-pussing av kjelle-

ren. Vår klubb stiller med 9 deltakere i samar-

beid med Arendal Rotary under Arendalsuka, 

og Rotary International, fortsetter arbeidet 

med polio pluss kampanjen sammen med Bill 

Gates.  

Olaf Jørg Hafredal, 

holdt en utvidet 3 mi-

nutter om utviklingen i 

hans gamle yrke innen 

Supplyskip og oljesekto-

ren. For å klare de øko-

nomisk harde tidene 

som kom i forbindelse 

med reduserte oljepriser og redusert oljeaktivi-

tet, gikk flere oljerelaterte selskaper sammen i 

”Cluster” også i vår region der mange av de 

deltakende selskapene lå i Arendalsregionen.                                             

Deep Sea Supply ble dannet i 2005, og da han 

sluttet i jobben i 2015, - hadde de bygget opp 

en flåte på 40 skip der ”Storreder” Fredriksen, 

var med som 35% eier i selskapet. Så da olje-

markedet i de senere år utviklet seg negativt, 

sto ”Clustergruppen” bedre rustet enn om sel-

skapene hadde stått alene i de tøffe tidene som 

kom.                                                                          

Som eksempel på andre selskaper som så nød-

vendigheten i en konsolidering i det tøffe mar-

kedet, viste han til Røkke / Akergruppen som 

gikk sammen med flere rederier for å takle et 

synkende verdensmarket innen oljesektoren.  

Det ble etablert et selskap der flere av våre 

store rederier var med, og som i dag betjener 

«Sub-sea»? - markedet World wide.?                                                                             

Det er dog noen lysglimt i oljesektoren fram-

over. Oljeprisen viser en liten oppgang. Ratene 

går  oppover for noen nisjer, og selskaper innen 

oljerelatert virksomhet, utvider sin virksomhet 

mot andre relaterte markeder.                        

Etter Olaf Jørgs utvidede 3 minutter, -  hygget 

vi oss resten av møtetiden med ost, vin og 

hyggelig prat.                    

    Bjørn W. 

 ROTARYMØTE          14.08.17                           

Møtested:      Rotarykjelleren                       

Møteleder: Presidenten 

Program:     Club Assembly 

Fremmøte 70,8%                                                                                                               

Vi har 4 komiteer i klubben. I inneværende 
Rotaryår, er det 3 saker presidenten ønsker å 
prioritere. Nye medlemmer – hjemmesiden – 
oppussing av møtelokalet.                                                                
Presidenten viste så til administrasjonskomi-
teen som han leder. Mads skal overta program-
komiteen. Han vil vinkle programmene mer 
mot næringslivet og ba om å få spennende og 
gode programforslag på peisaften. Det er viktig 
at forslagsstillers navn kommer med på pro-
gramforslaget. Han nevnte også at det er mulig 
at julebordet flyttes til 17. november for å få 
med flest mulig denne kvelden. 

Geir Nylen, leder omdømme og pr-komiteen. 

Han har sendt ut mail til sine underkomitelede-

re og bedt dem legge komitearbeidet til rette. 

Leif som er IT ansvarlig fortsetter heldigvis som 

ansvarlig med dette arbeidet.  Rolf har med-

lems og ungdomskomiteen. Han peker på at 

medlemsutviklingen er dårlig. Vi mister flere 

medlemmer og trenger da flere og yngre med-

lemmer i klubben vår.                                                                

Fremmøte i August: 65,3 %  

Medlemmer møtt 100%  

  Arne B. Tanja H. Svein Inge M. 

  Knut S. Ole Jacob T. Bjørn W. 

 Leif F. Også møtt i Bærum R.K. 

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten August 2017 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i September.: 
04.09. Bedrifsbesøk til Fjordhotellet. 

11.09. Møtefri p.g.a. Stortingsvalg. 

18.09. Peisaften 

25.09. Rederiet Egil Bjørn Hansen.  

           Ved Odd Jørnholt. 

Programmer i denne måneden: 

07.08. Klubbaften. 

14.08. Club Assembly. 

21.08. Luther og reformasjonen. Eckhard Graune. 

28.08. Guvenørbesøk.  (Påmelding til møte 04.09 -        

                      på Fjordhotellet.)
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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. 

. Han ber også om gode tilbakespill fra sine komi-

temedlemmer. Det bør holdes flere komitemøter 

i løpet av Rotaryåret for å engasjere og bedre 

samarbeidet og aktiviteten i de enkelte komitee-

ne.  

I fravær av komiteleder Ole Devold, redegjorde 

Arne Bjørnestad for planene her. Viktig post er 

oppussing av kjelleren. Egen komite er satt ned, 

og kommunen godkjenner våre planer utenom-

hus og kostnads- og arbeidsplan skal lages. I den 

forbindelse må vi vurdere hva vi skal gjøre på 

dugnad, - og hva vi må kjøpe av tjenester. 

                    Bjørn W. 
 

ROTARYMØTE  21.08.17                           

Møtested:  Rotarykjelleren                      

Møteleder:    Presidenten 

Program: Luther og reformasjonen         

ved Echard Graune 

Fremmøte 62,5%  

Arne Bjørnestad redegjorde for planene om 

oppussing av klubblokalene som snarest mulig vil 

bli forelagt klubben. Leif F. har ryddet og laget vår 

hjemmeside bedre. Rolf T. er godt i gang med 

planer for medlemsverving. Arendalsuka med 8 

medlemmer fra vår klubb på Rotarystanden, ble 

en suksess. 

3. minutter ved Sven Inge Marcussen. Han pratet 

om truede fuglearter i Norge og på verdensbasis. 

Dverggåsa var nede på et minimum med antatt 

7 par i 1990 som heldigvis har øket noe til over 40 

par i de senere år. Han har et godt engasjement 

med sin fugleinteresse. 

Så til kveldens hoved-

tema. Reformasjonen 

ved vår kjære prest 

Echard Graune. Det 

er i år 500 års siden 

han slo opp sine 95 

teser på kirkedøra i 

Wittenberg. Dette var 

starten på reforma-

sjonen innen kirken. 

Den kom til Norge i 

1536 og hadde stor 

betydning for fremti-

dig demokratiutvikling i de landene som tok opp 

reformasjonen. I demokratiets ånd er menneske-

ne likeverdig. Paven truet med å bannlyse Luther 

i år 1520 hvis han ikke trakk tilbake sine teser. 

Luther svarte med å utarbeide nye teser om al-

minnelige menneskers rett til å tolke og utøve 

religionsutøvelse.  

Likemannsbevegelsen 

ble fremmet her i Nor-

ge av Hans Nilsen Hau-

ge på 1700 tallet. Hau-

gevekkelsen gjorde at 

folk tenkte selvstendig 

innenfor religionsut-

øvelse.  

     

Demokratiet trenger myndige borgere. Alle må få 

tilgang til skolegang der gutter og jenter skulle 

være likeverdige.    

1521 i Worms ble Luther på nytt bedt om å trek-

ke tilbake sine kjetteriske teser og tanker, -  noe 

han heldigvis nektet. 

Demokrati og utvikling 

trenger frie og engasjer-

te mennesker, sa Luther. 

Uten          protestan-

tismen ved Luther kan 

man stille seg spørsmål 

om Norge i dag ville 

vært en av verdens beste land å bo i.                                                                                                                                                     

Et interessant og opplysende foredrag om Luther 

og protestantismen som fikk så avgjørende be-

tydning for samfunnsutviklingen i vårt land. 

    Bjørn  W. 

ROTARYMØTE 24.7.2017  

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder: Rotarypresidenten.  

Fremmøte 62,5%   Sang: «Jungmann Janson.»                                   

Kveldens program var besøk av distriktsgu-

vernøren med frue. Guvernør Erik Grans 

budskap til oss denne kvelden var hva er 

Rotary  i dag og hvilke utfordringer vi står 

overfor.                   Guvernø-

ren er utdannet ved NTH Trondheim med 

kybernetikk som hovedfag. Han jobbet i 

mange år ved atomkraftverket på Kjeller og i 

senere år ved Årdal og Sunndal Verk og ved 

Norcontrol.      Guvernøren pekte på at 

i Rotaryhjulet er det 24 tannhjul som symbo-

liserer at vi alle er medlemmer 24 timer i 

døgnet.     

                                

”Rotary making a difference” er mottoet til 

vår nye RI president. Ian Riseley kommer fra 

Australia og er opptatt av miljøvern som nok 

vil prege hans periode som RI president.                   

Ungdomsutveksling er et hovedområde i 

dette rotaryåret. 8000 ungdommer over 

hele verden skal dette året delta i ungdoms-

utveksling. Rotary driver et fredssenter i 

Uppsala i Sverige der unge mennesker ut-

dannes til internasjonalt arbeid verden over. 

Polio pluss som er Rotarys flaggskip innen 

humanitære saker er viktig for oss. Det regi-

streres fortsatt utbrudd av polio, og Rotary i 

godt samarbeid med Bill Gates har som mål 

å utrydde polio totalt over hele verden. 150 

millioner dollar skal brukes hvert år fram-

over i en 3 års periode pluss 400 millioner 

dollar som Bill Gates bidrar med. Det er la-

get et anslag på at 16 millioner mennesker 

er spart for denne sykdommen takket være 

poliovaksinen.    

Presidenten, Guvenør Erik Gran og frue. 

                                        

På spørsmål til guvernøren om hvordan vi 

skal unngå å miste medlemmer svarte han at 

det er viktig å få inne flere medlemmer så 

tidig slik at de blir en sterk gruppe. I Tøns-

berg Rotary vervet de 12 nye kvinnelige 

medlemmer som har klart å beholde. 

              

Vi i Tvedestrand Rotary takker guvernøren 

for en hyggelig og interessant kveld. 

    Bjørn W. 

Hans Nilsen Hauge 

F.: 3/4—1771 
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