
PRESIDENTEN HAR ORDET: 
Kjære                  

Rotaryvenner. 

Månedsbrev 

for Mars. 

   Våren blir sen i år, 

grunnet en relativt 

kald mars måned. Men nå er påsken vel 

overstått og våronn og båtpuss er i full 

gang. Det kan ennå bli en varm vår og tidlig 

sommer. 

Jeg er nå glad for å være tilbake i Tvede-

strand og forhåpentligvis kan jeg ivareta 

mitt presidentverv litt bedre enn jeg har 

gjort i store deler av vinteren. Jeg skylder 

Rolf en stor takk for at han på en utmerket 

måte har ivaretatt mine plikter. 

Det har kun vært tre møter i mars, klubb-

aften, peisaften og et foredrag fra Tenksen-

teret. Så langt jeg vet, alle tre kvelder har 

vært både hyggelige og interessante.  

Det har 

kom-

met 

opp et 

fint 

forslag 

om at 

de som 

ønsker 

møtes kl.19:00, til sosialt samvær. Kjellerko-

miteen lover at kaffen skal være klar. Jeg 

håper dette blir en suksess!Ellers ser jeg at 

våren bringer et interessant program, med 

fine foredrag, honørfest, utflukter, bedrifts-

besøk og sosialt samvær. Gleder meg! 

  Knut Solem 

ROTARYMØTE          05.03.18    
Møtested: Rotarykjelleren                     

Møteleder:  Innkommende   Presi-

dent.              

Program: Klubbaften  

Rolf åpnet møte. Og Tor Erik ledet oss gjen-
nom dagens sang : 

 Sang: NO ØL, NO VIN, NO DRAM. 

Fremmøte denne klubbaften var 46,15%. 

Været var denne mandagen preget av snø 
og vind, men allikevel var det noen som 
trosset været og møtte opp. Vi var 12.stk 
oppmøtte. 

Mats hadde 3. min om tema internett. In-
ternett er i dagens samfunn blitt en del av 
oss. - både positivt og negativt.   

Praten gikk rundt bordet om ulike temaer 
resten av kvelden, mens vi koste oss med 
ost og kjeks og vin for de som ønsket det.  

Rolf hadde ordnet noen flotte ostefat til 
oss. 

Svein Jordal leste ett dikt: (Vestavind) av 
Hans Bøli.  

Verter til peisaften ble også bestemt. Takk 
til Ole Jacob og Tor Erik som åpner sine hus 
for oss så vi kan få en hyggelig peisaften 
neste uke.  

Etter mye hyggelig prat avsluttet Rolf møtet 
og ønsket oss vel hjem i snøværet.  

 

ROTARYMØTE          12.03.18    
Peismøter. 

Peismøene ble holdt mandag 12.03. 

Verter var : Tor Erik Nævestad, ole 

Jacob Thorsen og Arne Bjørnstad 

som var på Fersnes Gård. 

Referat  fra  Fersnes Gård.  

Jan Arvid Mortensen, Roar Neergaard, Annette 

Tjøgersen, Rolf Thorgersen- Mads Oppegård                                                                                       

Arne Bjørnstad, Olaf Jørg Hafredal og Oddvar 

Pedersen.   

Ved denne anledningen var møtet lagt til 

Færsnes Gjestegård på Vegårshei, etter 

initiativ fra Arne B. og Mads O. Peise-

møtet ble kombinert med et informa-

sjonsmøte for våre 3 nye medlemmer.  

De mere erfarende deltagerne tok for 

seg ulike områder av Rotary-

bevegelsen, og gav de nye medlemme-

ne en detaljert og omfattende introduk-

sjon av Organisasjonen. Denne samling-

en ble meget vellykket og våre nye med-

lemmer ga klart uttrykk for at dette var et 

svært nyttig tiltak. 

Vi fikk deilig bevertning i «Langhuset» 

med en spennende Trytesuppe pluss 

dessert, som i sin helhet 

ble sponset av Arne 

Bjørnstad! Etterpå ble det kaffe og lef-

se på «Låven», hvor vi hadde vårt ar-

beidsmøte ledsaget av forfriskninger. 

Praten gikk meget livlig med faglig inn-

hold, og etter hvert ble de oppsatte 

tema diskutert. En stor takk til Arne for 

en storslått traktering med mat og god 

drikke!            Olaf Jørg H.                                         

                   

  

 

Fremmøte i januar 66,2 %  
Medlemmer møtt 100% i februar: 
 
Line A., Olaf Jørg H.,Ole Jacob T., Rolf T., Bjørn 

W., Svein Inge M., Jan Arvid M.,Tor Erik N.,  
Leif Fage., Mads O.,Oddvar Pederse. 
 
 «85 års Klubben»: Tore Leo D., Arne B., 
Reidar K.                     

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten Mars 2018  

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i April: 
02.04. Fri. 2 påskedag. 

09.04. Turlagets planer ved Jan Ove Aslaksen 

16.04. Honnørfest på Rådhuset. 

23.04. Grid, Arendal. 

30.04. Bondens vag? Ved Tor Granerud og  

                              Anders Oppegård. 

Programmer i denne måneden: 

 

05.03. Klubbaften 

12.03. Peisaften 

19.03. Tenksentret ved Tor Arne Hauge. 

26.03. Påskeuken. 

Foto: Tor Erik N. 



Tvedestrand Rotary Klubb 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 
e-post: tvedestrand@rotary.no 
Internett: www.tvedestrand.rotary.no  

President 2017 - 2018:  
Knut Sigvald Solem, Holtveien 26, 
 4900 Tvedestrand.    Tlf. 901 13 614 
 E-post: knutsolem@online.no 
Sekretær: Geir Nylen 
Grønlandsveien 44, 4900 Tvedestrand                             
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E-post: geirnyle@online.no 

Fødselsdager : 

 
 
01.03. Geir Nylen. 
03.03.  Annette Tjøgersen 
 
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. 

ROTARYMØTE         19.03.18    
Møtested: Rotarykjelleren                     
Møteleder:  Innkommende   Presi-
dent.                          

Program: Tenksenteret ved Tor Ar-
ne Hauge. 

Rolf åpnet møte og informerte om en eks-
tra loddtrekning i dag. 

Gevinst nr. 2. i dag var ett flott ekte Rotary 
slips. Tor Erik ble den heldige vinneren av 
dette slipset.  

Sangen i dag var « Med tommelfingeren i 
Ratata». 

Kveldens foredragsholder var Tor Arne 
Hauge. Han informerte om utviklingen sel-
skapet har hatt.  

Overskriften var fra tradisjon til innova-
sjon. 

 Startet med Tvedestrand næringshage 
2004-2010. De har etablert 20 selskaper og 
skapt mer enn 70 arbeidsplasser.  

Det nye er Tenk -innovasjon lab,  der har 
de fokus på å tiltrekke grundere og kompe-
tanse, fremdyrke gode ideer, etablere pro-
totyp lab og test lab. 

De skal også sørge for etablering av 20 sels-
kaper. I  perioden 2017-2022 har de som 
mål å øke med 80 ansatte. 

Tenk Innovasjon har ett stort nettverk in-
ternasjonalt, lokalt og regionalt.  De har 
også ett stort olje og gass nettverk. 

Tenk senteret har i dag 14. selskaper og 27 
pluss arbeidsplasser.   

De har pusset opp lokalene slik at de i dag 
fremstår som nye. Porter, dører, vinduer er 
skiftet ut og innvending er det blitt ett flott 
senter med ulike rom. Kurs virksomhet har 
de også ( grunder kurs, regnskapskurs, jus-
kurs, web og sosialmedier, salgskurs og 
div.), og deltakelsen på disse kursene er 
god opptil 22. deltakere.  

Fra oppstart har Tenk innovasjon hatt etab-
leringer av 7. foretak. 

I 2012 ble OTECHOS etablert det er ett sel-
skap som lager kompressorer, motorer, 
pumper og regeneratorer. Otechos har 

utviklet seg, og  har etablert 6. datter -
selskaper. Hovedkontoret er i Tvedestrand. 

Det var ett interessant foredrag og gøy å 
høre utviklingen på Tenk senteret / innova-
sjon har hatt.  

Skoleprosjektet i Nairobi.  

Noen tanker til Kjellerposten etter at vi i 2018 

skal avvikle vårt velfungerende skoleprosjekt i 

Nairobi. Et prosjekt i beste Rotary’s ånd; Å be-

kjempe analfabetisme i Afrika. Siden dette 

utenlands prosjektet avvikles i år, fordi Astrid og 

Bjørn Hareide selv må gi seg, så kan vi tillate oss 

å se tilbake og være litt fornøyde med oss selv. 

Klubben hadde lenge vært på utkikk etter et 

egnet prosjekt, og Tore Planke hadde engasjert 

seg i dette i 2007.  Reidar var da president (2007 

– 2008) og hadde ”arvet” prosjektutfordringen. 

Samtidig kom den nye lederskapsplanen som 

skulle innføres, så det ble et travelt  år for presi-

denten. Noe egnet prosjekt dukket imidlertid 

ikke opp. 

Det var først i 2010 ting begynte å skje. Da fikk  
Reidar se en reportasje i bladet ”Politiforum” 
med bilde av Astrid Hareide hvor hun fortale om 
sitt engasjement i (og for) en uformell  ”primary  
school ” under St. Johns Community Center i 
utkanten av PUMWANI slummen. En mail til 
henne med informasjon om at vår klubb var 
interessert i et skoleprosjekt, gav umiddelbart 
et  begeistret svar med informasjon om hvor 
vanskelig tilværelsen var for barna der nede – 
med fattigdom og uniformsplikt for å komme 
inn på skole. Astrid ville mer enn gjerne ha et 
samarbeid. 

 Dermed var prosjektet etablert og 17. desem-
ber 2010, sendte vi vårt første bidrag med kr 
10.300 til Astrid ”Afrikakonto”. Pengene blir 
brukt til skoleuniformer, sko, og en liten slant til 
damene som syr flece-jakkene, slik at de også 
får noe å leve av. Det skal ikke så mye til, da 
disse lever under særdeles trange kår i slum-

men. Og samtidig rakk  da våre bidrag til mye 
mer enn om uniformene skulle vært innkjøpt i  

 Et raskt tilbakeblikk i innsamlingslistene viser at 
vi har samlet inn (tipping/grasrotmidler  

 medregnet)og overført Astrid ”afrikakonto”  kr 

116.060,-. Hertil kommer bidrag fra Rotarydis-

triktet med kr 34.000. 

Skolen Astrid har samarbeidet med har ca 350 

elever. Da har vi gjennom disse nesten 8 årene 

altså bidratt til at disse barna har fått skolegang 

og dermed en betydelig større mulighet for å 

klare seg selv videre på livets veg!!! 

Og hva så?  Nytt prosjekt ? Engasjere seg i noe 
annet ? 

Det er tanker om noe lokalt -  gjerne rettet mot 
ungdom. Utvekslingsstudent er også foreslått.            
Kom gjerne med forslag ! 

Og ikke glem å tippe ! Vi er registert med 

”grasrotmidler” – altså %’er av tipping. Det  gir 

oss godt 3.000 kroner i året, som går inn på vår 

prosjektkonto. Fortsett med det, så bygger vi 

opp litt kapital til hva vi neste gang vil satse på. 

    Reidar K. 

Takkebrev fra Astrid Hareide. 
Det ble ikke tur til slummen på meg - datt på ski - 
brudd i venstre skulder og kompresjonsbrudd i      
ryggen! Er på bedringens vei! Bjørn fortalte gode 
nyheter om nok penger til også 2018!! Stor stas!  

De setter i gang skoproduksjon etter april ferien! 
Skolejakker er Lillian i full gang med!! 

De 17.000 fra distriktet er ikke kommet inn på konto- 

derfor har vi holdt noe tilbake i produksjonen  

STOR takk til Rotary Tvedestrand og distriktet som 
har gitt barna i slummen  gode vilkår for skolegang 

Det er stor forskjell på å gå i strandsandaler av plast 
eller barbeint i all slags vær! Skolejakka brukes også 
som “dyne” når de ligger på den tynne matta på gul-
vet og forsøker å sove! 

Takknemlige hilsener fra senteret der skolen ligger i 
slummen!! 

Endelig regnskap med kvitteringer kommer! 

Vennlig hilsen 

Astrid Hareide 

Telephone: +254 714 746 045 

    


