
PRESIDENTEN HAR ORDET: 
Kjære                  

Rotaryvenner. 

Månedsbrev 

for April. 

   Endelig ser det ut til 

at varmen og finværet 

kommer. Det var fint å være tilbake i Tvede-

strand etter en vinter med aktiviteter andre 

steder. Den største begivenheten for Rotary 

i april var Honørfesten på «Rådhuset». Som 

vanlig, også i år, et vellykket arrangement. 

En takk til alle som bidro. 

Ellers har vi hatt fine møter, med turlagets 

planer, GRID Arendal, og utflukt til Berge 

gård, hvor vi møtte to engasjerte ungdom-

mer.Jeg tror en av de viktigste utfordringe-

ne for vår klubb fremover, blir å profilere 

oss mot ungdommen. Vi har mange tilbud 

til ressurssterk ungdom, som vi må mar-

kedsføre bedre. 

Neste år er planen å ha en utvekslingsstu-

dent. Vi bør få til Ryla-deltaker fra vår klubb, 

helst vært år. Vi har mulighet for deltakelse 

i Rotary Peace Center. Deltakelse/danne i 

Rotaract i distriktet. Stipendordninger for 

ungdom m.m. 

Hvis vi lykkes med det, vil det med sikkerhet 

også øke interessen for å bli medlem i vår 

klubb. Jeg har ingen klare tanker om hvor-

dan vi skal få dette til, men ønsker å sette 

det på dagsorden i mine to siste måneder 

som president. 

Jeg ønsker alle en riktig god 17.mai og pin-

se! 

         Knut Solem 

ROTARYMØTE             09.04.18    
Møtested: Rotarykjelleren                     

Møteleder:  Presidenten.            

Program: Tvedestrand og Vegårshei 

Turlag , - ved Jan Ove Aslaksen 

Sang: «Vi vandrer med freidig mot.» 

Fremmøte: 54%                                                     

Presidenten orienterte om diverse lagsaker bl.a. 

at vi fikk 17000 til prosjektet vårt.  

Bjørn Walle orienterte om Honnørfesten neste 

mandag på rådhuset. 

Jan Ove Aslaksen fikk så ordet for å fortelle oss 

litt om Tvedestrand og Vegårshei Turlag.         

Bor man i Tve-

destrand, og er 

medlem av tur-

laget,er man 

også medlem av 

Den Norske 

Turistforening 

og  Aust-Agder 

Turistforening . 

Et medlemskap 

gir rabatter, og med 3 overnattinger på ei turist-

hytte , så er kontingenten tjent inn. 

DNT har ubetjente, selvbetjente og betjente 

hytter, sikringshytter og  kystledhytter. Det blir 4 

kystledhytter i Tvedestrand ( 62 i hele landet). I 

Aust-Agder er det 12 innlands-hytter. Turlaget 

arrangerer flere turer i løpet av året. Ting turla-

get engasjerer seg i: småturer,merking/rydding 

av løypenett, høringsinstans ved utbygginger og 

samarbeid med andre. Utforinger fremover: -

Mange utbygginger fremover som gjør det viktig 

å bevare f.eks. bymarka. Viktig å ta vare på dug-

nadsånden mm. De har egen app: Ut.no. Det blir 

drevet geocaching med mange GPS-koordinater i 

distriktet. Et interessant foredrag som gav lyst til 

å delta på turer.      Tanja H. 

 

Rotarymøte 16.04.  Honnørfesten. 

Møtested:          Rådhuset.                                          

Møteleder:    Presidenten.  

Det var 33 forventningsfulle pensjonister som  

hadde meldt seg på til fest. Til tross for parke-

ringsproblemene ved rådhuset, kom alle seg 

greit frem. 

Presidenten ønsket alle velkommen og fortalte 

litt om Rotarys virke, - før vi sang Blåveispiken  til 

akkompagnement av Geir Nylen og Tor Erik Næ-

vestad. Ragnar orienterte om konkurransen 

d.v.s . lengden på et tau. Og så var det tid for 

lekre snitter i rikelige mengder. Det ble mye til 

overs, selv om Mannskoret også ble traktert. Før 

kake, sang vi «Ønskebrønnen og En natt jag 

drømde.»  

Alle de gode bløtkakene ble virkelig satt pris på. 

Så var det tid for kveldens underholdning, - som 

Mannskoret stod for. Til tross for et ustemt pia-

no, gav de tilhørerne en flott opplevelse.  

Og så var det tid for å finne kveldens eldste 

deltaker.                                                                       

Blant damene var det som 

vanlig Mette Ellingsen som 

vant. Hun har nå passert 

99 år (fyller 100 i løpet av 

dette året).    

    

Det 

var ikke så mange menn 

som hadde meldt seg på, 

men Olav Sundsdal med 

sine 92 år, vant soleklart.                                  

Begge fikk en fin oppmerk-

somhet.                                            

Fremmøte i april 59 %  
Medlemmer møtt 100% i april: 
 
Ole Jacob T., Egil V., Bjørn W., Knut S., Ragnar L. 
 
 «85 års grensen»: Tore Leo D., Arne B., Reidar K.                    

 
Ingen møtt i andre klubber. 
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Programmer i April: 
 

07.05. Klubbaften. 

14.04. Bedtiftsbesøk. Holt Landbruksskole. 

21.05. Fri. 2. Pinsedag 

28.05. Ut i det blå.   
             

Programmer i denne måneden: 

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 valg.»  Ved Tor Granerud og  

                              Anders Oppegård. 



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                             

Mobil :    Tlf.  970 93 907                                      

E-post: geirnyle@online.no 

Fødselsdager : 

 
27.04. Egil Vatne 
 
08.05. Rolf Thorstensen 
17.05.  Tor Erik Nævestad 
22.05. Knut Solem 
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. 

Gamle Tvedestrandsgutter treffes. 

Jan Egil Gundersen - Per Jørg Johnsen 
og   Erling Støle. 

 ******************           
Anne Hagestad vant konkurransen ved å 
gjette 8,59m. Rett lengde var 8,64m.                              
En ved hvert bord hadde fått tallerken med 
en lapp under. Disse fikk med seg en plante 
hjem.                             
Dette var atter en svært vellykket kveld 
for oss alle.                                             
Foto: Tor Erik N.  Ref.: Anne Berit N.                            
           

ROTARYMØTE         23.04.18    

Møtested: Rotarykjelleren                     

Møteleder:                Presidenten.               

Program: GRID ved Managing Direk-

tor Peter Harris. 

Sangen: «No livnar det i lundar».         

Fremmøte: 50% 

Presidenten ønsket velkommen, og han tok 

opp spørsmålet om blomster på utsiden. 

Siden blomsteroppsatser i byen sjelden får 

stå i fred ble det bestemt å droppe det 

utenfor lokalet. 

Ordet ble så gitt til Peter Harris. Han er 

amerikaner som holdt sitt foredrag på eng-

elsk. Referatet er preget av at det var en 

del som gikk litt hus forbi. Han kunne for-

telle at han vokste opp nær Seattle, studer-

te i Wales, jobbet i Australia og nå Arendal 

som leder av GRID. Det ble etablert i 1989, 

hvis oppdrag er å skape miljøvitenskap som 

oppmuntrer til positiv forandring. De gjør 

dette ved å kommunisere kompliserte mil-

jøspørsmål for vanlige folk, for å utgjøre en 

forskjell lokalt og internasjonalt. De har 

egen hjemmeside: www. grida.no. 

Han nevnte opp en del av det de jobbet 

med: Miljøkriminalitet der inntekten bru-

kes til terroristgrupper som f.eks. ulovlig 

salg avv kjemisk avfall, ulovlig gruvedrift, 

og skogs-

drift i regn-

skogen.                             

Han var 

inne på 

vannressur-

ser og avløp 

i Afrika, 

økosyste-

mer/

økonomi, 

Blue karbon 

d.v.s innovative naturbaserte kyst og marin 

klimaløsninger, miljøspørsmål i polare og 

fjell-landskap (isbreer som smelter og vil ha 

innvirkning på bl.a. kystfarten i polare 

strøk) og mye mer. Et svært interessant 

foredrag om aktuelle temaer.                    

                           Anne Berit 

N. 

 

ROTARYMØTE         30.04.18    

Møtested:             Berge gård.                    

Møteleder:                Presidenten.               

Program:                Bondens valg ved                                               

Anders Oppegaard    og Tor Granerud  

Fremmøte 50% 

Presidenten   takket for at vi fikk komme, 

og gav ordet til Anders Oppegaard. Bon-

dens valg AS, -  skal foredle sau, lam og 

geitekjøtt fra « Ragg «, og sauekjøtt fra 

Knut Olav Bjorvatn. De vil lage spekemat, 

pølser og pinnekjøtt. Foreløpig er det bare 

på prøvestadiet. Alle råvarene er økologis-

ke. Salget av produktene er planlagt gjen-

nom Dyreparken (Hakkebakkeskogen), 

butikker (Rema 1000) og restauranter.  

Produksjonsmengde ca. 6 tonn pr år.               

De har vært heldige å få tak i mye brukt 

utstyr. Etableringen har vært svært ar-

beidskrevende og gjort på fritiden. Ideen 

kom  for ca 3 år siden og Innovasjon Norge 

har bidradd med midler. 

Vi fikk smake 4 forskjellige grilla pølser de 

hadde laga og et utbeinet fenalår. Alt 

smakte fortreffelig og gav mersmak.       

            Anne Berit N. 

Viktig-beskjed. Haster:            

Årets tur går til VIVESØL GÅRD på Langan, 

med frammøte der kl. 19.00 i Langangs-

veien nr. 736. Vi beregner avreise fra 

«Ruten» kl. 18.30.  

Da vi ikke har fått anledning til å foreta 
noen registrering av påmeldte enda, må vi 
be om at dere gjør det pr.  telefon eller 
mail,  SENEST TORSDAG 24. MAI til:  

Egil Vatne: -    Tlf.   913 05 300 .                                    
          E-post:     eg-va@online.no 

Knut Solem - Tlf.  901 13 614 .                            
E-post               knutsolem@online.no 

Peter Harris 

Tor Granerud og Anders Oppegaard 
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