
PRESIDENTEN HAR ORDET: 
Kjære                  

Rotaryvenner. 

Månedsbrev 

for Juni. 

Nok et Rotaryår er om-

me og min tid som pre-

sident er over. Det er 

både godt og litt vemodig. Jeg synes jobben som 

president har vært givende og hyggelig, ikke 

minst på grunn av at medlemmene har stilt opp 

og vært aktive. 

Vi har fått til en del i løpet av året. Kanskje det 

viktigste var å få pusset opp lokalene, både inne 

og ute. Til og med gatene utenfor er blitt fornyet 

som en del av byløftet. Nå gjenstår bare å få 

kommunen til å skrape og male selve huset. 

Hjemmesiden har fått et løft, selv om vi ikke ble 

helt ferdige. Jeg håper vi kan få til et bilde av 

medlemmene med en kort beskrivelse av bak-

grunn i løpet av høsten. 

Klubben trenger sårt flere medlemmer, og det 

har blitt utført et godt arbeid med rekrutering. Vi 

har i løpet av året fått tre nye medlemmer og tre 

prøvemedlemmer. Dessverre har vi også mistet 

tre, slik at vi ved presidentskifte hadde 26 med-

lemmer og 3 prøvemedlemmer. Vedtektene er 

revidert og samordnet med sentrale endringer. 

Møteplikten er borte, men jeg håper likevel at 

hovedregel er at vi alle møter hvis vi kan eller 

melder forfall. Ellers er vedtektene tilpasset lø-

pende praksis på en rekke punkter. Vi har endret 

organisasjonsstruktur, med færre komitéer, sup-

plert med en rekke utvalg i hver komité. 

Vi hadde dette året ansvaret for fellesmøter med 

Risør og Kragerø. Det kan være en utfordring å 

finne foredragsholder og tema som interesserer 

alle, men vi var heldige og fikk språkprofessor 

Arne Torp, opprinnelig fra Holt, til å stille opp. 

Han snakket om lokale dialekter og engasjemen-

tet fra deltakerne var høyt, med mange spørsmål 

og kommentarer. Vårt Afrikaprosjekt som har gitt 

mange unge mennesker mulighet for skolegang, 

ble avsluttet etter syv år. Vi har nå startet disku-

sjonen om hva vi skal engasjere oss i fremover. 

Jeg, med mange medlemmer synes vi bør få til 

noe for lokal ungdom.  Vi har mange tilbud til ungdom-

men som vi ikke har vært flinke nok til å formidle. Dette 

gjelder kanskje særlig Ryla, men også flere av våre 

andre tilbud. Håper vi i året som kommer får til en 

utvekslingsstudent. 

Jeg har vært en del fraværende i vintermånedene, men 

det var ikke noe problem  i en klubb som fungerer så 

bra som Tvedestrand Rotaryklubb.          Knut  Solem 

☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺ ☺ 

ROTARYMØTE           04.06.18   
Møtested:    Rotarykjelleren                     
Møteleder:  Presidenten.           
. 

Program: Tor Erik Nævestad:      
         « Gatekunst.» 
Fremmøte: 47,8 % 
Ute var det meget varmt, men svalt i Rota-
rykjelleren. Svein Inge hadde et innlegg med 
tanker om aktiviteter mot/med ungdom-
mer. Vi bør søke tett kontakt med ungdom-
mer i Tvedestrand og forsøke å få i stand et 
prosjekt sammen.  Man bør tenke på om 
det kan deles ut en pris til en ungdom som 
står på og utmerker seg. Ungt entreprenør-
skap bør premieres.  Kunne Rotary ha mulig-
het til å sende en ungdom til utlandet, som 
premie? Det bør også satses på RYLA.  Må 
begynne tidlig å plukke ut kandidater. Han 
konkluderte med at det bør satses på 2 ung-
dommer til RYLA, 1 ungdom til utlandet som 
premiering og på sikt etablere Rotarys 
fredsskole. 
Tor Erik hadde kveldens foredrag, ledsaget 
av bilder, om gatekunst.  Han hadde fanget 
opp blinkskudd av malerier på hus og veg-
ger i Norge og i utlandet.  Han viste eksemp-
ler på gode og morsomme illustrasjoner.  

Det var vakre smijernsarbeider i bymiljøet 
og gatestein som var lagt i mønster og med 
pene farger.  Eksempler hentet fra Tyskland, 
Utsira, Lista og andre steder han hadde fe-
riert. En interessant studie i hvor vakker det 
kan være i nærmiljøet eller i gatene vi beve-
ger oss. Om illustrasjoner, formasjoner og 
farger som vi kanskje ikke legger merke til i 
hverdagen. 
     Svein Jordahl 
 

ROTARYMØTE         11.06.18    
Møtested:        Rotarykjelleren. 
Møteleder:             Presidenten.               
Program:  Lokal-avisen – digi-
tal og papir ved Marianne  
         Drivdal 
Fremmøte: 70 % 
Line hadde 3-minutter og fortalte om den 
store fremgangen til Turngruppa i TT&IF der 
hun er formann.  Turnerne  gjør det meget 
godt i stevner i Rytmisk sportsgymnastikk,  
sist i Holmestrand. Jentene trener opptil 10 
timer i uka.  Gruppa har tilsatt egen trener 
fra Polen. En av jentene er plukket ut til 
Norgesfinalen i Rytmisk sportsgymnastikk. 

 
Marianne 
Drivdal,  
redaktør i 
Tvstrands-
posten, 
 fortalte at 
avisen gikk 
over til digi-
tal utgave 
for alvor 
høsten 2015. 

Man må være abonnement for å lese digi-
talt. Avisen vokste med 23 % på ett år etter 
at betaling var innført. I 2017 var veksten ca 
10 %. De har nå 3900 betalende kunder.  
Lesertallet er selvfølgelig høyere. Antallet 
hel-digitale kunder har vokst enormt - over 
20 % på ett år.                                        

Fremmøte i juni 70,7 %  
Medlemmer møtt 100% i juni: 

Svein J., Olaf Jørg H., Geir N., Knut S. og              
Ole Jacob T.  

«85 års grensen»: Tore Leo D., Arne B., 
Reidar K.                     
Ingen møtt i andre klubber.   

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten Juni 2018  

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i Juli: 
02.07. Klubbaften. 

09.07. Harald Solfjeld. - Havari og redning. 

16.07. SOMMERTUR. 

23.07. Kystkultursenter på Gjeving. Håkon 
              Haugland. 

30.07. Foredrag ved Cecilie Granerud. 

Programmer i denne måneden: 

04.06. Klubbaften. 

11.06. Lokalavisen,- digital og papir , 

            ved Red. Marianne Drivdal. 

18.06. Klubbaften ved innkommende President. 

25.06. PRESIDENTSKIFTE                               

        



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 : 

05.06  Mats Oppegaard 
20.06. Roar Nergaard  
 
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,  
Tjennabakken 1, 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. 

Forts.: 
Avisen følger fortløpende med på leseraktivite-
ten av den digitale avisen. Flommen i Tvede-
strand i oktober 2017 var en meget stor sak 
som avisen dekket. De fikk mange nye abon-
nenter i den tiden. Marianne Drivdal konklu-
derte med at de hadde lyktes meget godt med 
digitaliseringen. 

          Svein Jordahl 

ROTARYMØTE       18.06.18 .   
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder:           Presidenten.               
Program:  Klubbaften 

 

Klubbaften der innkommende president 
Rolf Solheim, presenterte tanker og ideer 
for sitt presidentår. 
 
Flere medlemmer står høyt på oppgave-
listen. Oppdatering av klubbens hjemme-
side er nødvendig. Ryla er godt tilbud til 
ungdom og klubben bør satse på å få med 
en eller to på dette  opplegget i kommende 
år. Kanskje kunne man ha et prosjekt i dis-
triktet som rettet seg mo ungdom.  
 
Rolf ønsket også å gjøre Rotary-klubben 
ennå mer synlig i lokalsamfunnet.  Omtale i 
aviser osv. er bra i dag, men kanskje kunne 
man ha prosjekter som profilerte ennå 
mer. 
Rolf kastet også frem tanker om mer om-
tanke og omsorg for hverandre i klubben.  
Hva gjør man nå medlemmer blir syke, og 
hvordan gjøres det.  Her bør vi ha klarere 
rutiner. 
Rolf leste også fra en av Kjetil Bjørnstads 
bøker, som hadde fanget hans interesse. 
 
         Svein Jordahl 
 

ROTARYMØTE       25.06.18 .   
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder:        Presidentene.               
Program:          Presidentskifte. 

Fremmøte: 81% 
 

Presidenten ønsket velkommen til sitt siste 
møte som president. Han opplyste at øko-

nomien er god, uten å presisere det nær-
mere. 
Han oppsummerte noen av de positive 
opplevelsene han hadde hatt i sitt år: gode 
møter, tre nye medlemmer, selv om det 
var 3 som hadde sluttet, oppussingspro-
sjektet i kjelleren utvendig og innvendig, 
begynnelse på en bedre hjemmeside, fine 
møter i lokalsamfunnet: eldrefest og be-
søk på sykehjemmet, Afrika-prosjektet 
avsluttet i god stil.  Takket for seg og tak-
ket spesielt Rolf T. som hadde fungert i 
hans fravær. Overrakte ham en ”president
-pin”. 

Rolf overtok presidenkjedet og klubbe i 
ydmykhet, som han sa.  Han refererte og 
kommenterte det planlagte program i 
første halvår.  
 
Is og eplekake med hyggelig prat. 
                                                Svein Jordahl 
 
NB.: Redaktøren måtte ta inn dette møtet 
i juni, for å få plass til de andre referatene 
i juli. 

 

ROTARYMØTE       02.07.18 .   
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder:           Presidenten.               
Program:  Klubbaften 

Kveldens sang : Dyrene i Afrika 

Kveldens fremmøte 56 %. 

Tilstede var også prøvemedlem Evy Ann Peder-

sen og gjest Odd Fagerland fra Karmøy. 

Olaf Jørg tok en påmelding til Sommerturen. 

Det var ingen 3-minutter denne kvelden, fore-

dragsholder Rolf hadde bruk for hele timen til 

sitt foredrag. Det hadde han kalt Uganda - fra Idi 

Amin til dagens Uganda. Det ble en gjennom-

gang av landets historie, noen historier om de 

største oppdagelsesreisende, brutale ledere og 

om nydelig natur og rikt dyreliv.Uganda blir ofte 

kalt "The Queen of Africa". Henry M. Stanley - 

han som fant David Livingston - var den første 

som brukte dette navnet.  

Men også Churchill var en stor fan av Uganda og 

gjorde dette uttrykket viden kjent gjennom en 

bok han skrev. Uganda grenser til Sør Sudan, 

Kenya, Tanzania, Rowanda og Kongo og Lake 

Victoria binder mange av disse landene sam-

men.  

Landet har ca 40 

mill. innbyggere 

og er i størrelse 

som Norge. 50% 

av befolkningen 

er under 15 år. 

Obote ble 

landets første statsminister i 1962. Styret 8 år 

senere og fra 1971 overtok villmannen Idi Amin, 

som kjørte landet totalt "i grøfta". I 1979 ble 

han fordrevet, rømte til Saudi Arabia og døde 

der i 2003. Idag er Museveni leder, det har han 

vært siden 1986. 

Rolf var på tur med tre barndomsvenner, hvorav 

en jobbet i Uganda. Han fortalte om en flott 

rundreise i landet, bl.a. gjennom landets nasjo-

nalpark. Rundturen ble "synliggjort" med flotte 

lysbilder og turen avsluttet med stor grillfest og 

danseoppvisning.         Oddvar P. 


