
PRESIDETEN 
HAR ORDET: 
Kjære                  

Rotaryvenner. 

Månedsbrev 

for Juli. 

Så, da var det 
min tur til å få 

lov å være President for 12 måne-
der! Jeg går til oppgaven med glede, 
og vet i grunnen at det kommer til å 
gå greit, - og hvorfor det? 

Vår klubb består av en rekke unike 
personer og ikke minst dyktige komi-
téer med en masse rutine, som gjen-
nom året gjør sitt ytterste for at 
«ting» skal gå greit. Noen er mere 
synlige enn andre, slik som Program-
komitéen, mens folket bak komitéer 
som Kjeller og Referat gjør sin ukent-
lige og glimrende jobb mer i det stil-
le. Det er vel litt slik som å få en seil-
skute til å gli trygt av gårde i vinden: 
Kapteinen har et overordnet ansvar, 
men ingenting fungerer uten styr-
mann, offiserer og et mannskap som 
hver for seg utfører sine oppgaver 
med seil, tauverk, bysse etc.! 

Etter et år hvor vi tok store tak med 
lokaler og avsluttet vårt internasjo-
nale prosjekt, ligger mine ambisjo-
ner på et relativt lavt nivå. Med det 
mener jeg ikke at vi skal være uten 
mål, men at de bør være grunnleg-
gende og i harmoni med Rotary’s 
«Service above self» og hva årets 
Verdenspresident Barry Rassin har 

bedt oss om: «Be the Inspiration».  

Jeg håper vi klarer å få inn flere nye 
og yngre medlemmer, starte et nytt 
lokalt prosjekt, sende en ungdom på 
kurs og jobbe med synliggjøringen i 
lokalmiljøet, - men kanskje først og 
fremst: Ha trivelige møter, og at vi 

gleder oss til hver mandag   Vi 
ses!                          Knut Thorsteinsen 

 

ROTARYMØTE             09.07.18   

Møtested:               Rotarykjelleren                     

Møteleder:               Presidenten.           

Program:   Havari og redning ved 

Harald Solfjeld.     

Sang : " I am sailing", med Geir Nylen på gitaren. 

Gjester : Odd Fagerland, Karmøy og prøvemed-

lem Eli Ann Pedersen. 

Gratulasjoner til Olaf Jørg Hafredal som fylte 70 

år denne dagen. 

Kveldens foredragsholder var Harald Solfjeld. 

Han hadde alltid vært båtinteressert, og da han 

fikk tilbud om "gullpakken" fra sin arbeidsgi-

ver ,Statoil ,- sa han ja takk og fulgte drømmen 

sin om å seile jorden rundt. Da han sist besøkte 

klubben fortalte han om turen frem til Påskeøya, 

nå fikk vi store deler av resten av turen - frem til 

forliset nær New-Zealand.  Flotte bilder ble vist 

og Haralds fortellerevne gjorde dette til en alle 

tiders kveld, i spedd noen gode "røverhistorier". 

Han fortalte om mange av stedene han hadde 

besøkt, å fortelle om detaljer her ville ta altfor 

mye plass, men noen av stedene kan vi nevne. 

Valparaiso, en by i etasjer, ikke ulik Tvedestrand, 

men mye større, han besøkte en familie oppe i 

Andesfjellene, nevnte dyrelivet i Pattegonia, Port 

of Williams, verdens sydligste by, rundet Kapp 

Horn 15. mars, hadde storm langs Argentina 

kysten. Kom videre til Brasil og Rio, var her utsatt 

for røvere, fikk med seg karneval i Trinidad, gikk 

gjennom Panama kanalen, videre til Nicaragua, El 

Salvador og Mexico. Seilte mye alene, da koste 

han seg med å filosofere, lese og fotografere. 

Nær New-

Zealand kon 

han ut i en 

fæl storm, 8 

meters bøl-

ger og båten 

tok inn vann. 

Det ble en dramatisk affære for Harald, men han 

ble reddet etter en dramatisk redningsaksjon 

som vi fikk se både bilder og film av. Harald kun-

ne ikke få fullrost mannskapet på båten som 

reddet ham, de var bare helt topp.  

Kveldens fremmøte : 52 % 

                   Oddvar P. 

Fremmøte i juli 56,5 %  
Medlemmer møtt 100% i mai: 
 
Geir N., Knut S., Ole Jacob T. 
  
«85 års grensen»: Tore Leo D., Arne B., Reidar K.                    

 
 
Ingen møtt i andre klubber.   

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten Juli. 2018  

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i August: 
06.08. Idrettshall og uteanlegg ved Mjåvann.
                       Tor Olav Hagestad. 

13.08. Club Assembly. Presidenten. 

20.08. Utvikling av Tvedestrand sentrum. 
                         Atle Goutbeek. 

27.08. Taksering av eiendommer. Morten Storm.
            

Programmer i denne måneden: 

 

02.07. Fra Amin til dagens Uganda. Rolf Thorstensen . 

09.07. Havari og redning. Harald Solfjeld. 

18.07. Sommertur . 

23.07.Kystkultursenter på Gjeving. Håkon Haugland. 

30.07. «My lovly brain». Cecilie Granerud. 



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

President 2017 - 2018:  
Rolf Thorstensen, Grethesvei 8A,  
 4900 Tvedestrand.    Tlf. 413 06 488 
 E-post: rolf@baqbag.com 
Sekretær: Geir Nylen 
Grønlandsveien 44, 4900 Tvedestrand                             

Mobil :    Tlf.  970 93 907                                      

E-post: geirnyle@online.no 

Fødselsdager : 

 
09.07. Olaf Jørg Hafredal. 
25.07. Ragnar Lofstad. 
31.07. Hilde Marie Nistov 
21.08. Line Abrahamsen 
28.08. Svein Jordal. 

KJELLERPOSTEN:  
Tvedestrand Rotaryklubbs avis.   

 Utgis en gang i måneden. 

Redaktør.: Tore L. Dalen,  
Tjennabakken 1, 4900Tvedestrand. 
Tlf. 950 47 828 

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        16..07.18 
Sommerturen 2018.   Møtsted: 

Brattekleiv Skibsmuseum.  

Møteleder:           Presidenten.                

Sommerens tur gikk til Bratteklev Skipsverfts 

museum på Tromøya. Vi fikk vandre gjen-

nom skipsfartshistorie fra 1870 årene på et 

tilnærmet komplett gammelt skipsverft, et 

unikt stykke norsk skipsfarts- og kulturhisto-

rie. 

Vi var ca. 30 med på turen, og ble tatt imot 

av 3 flinke guider. Verftet ble startet av Ole B. 

Sørensen (1816 - 1916) , hans første skute 

ble sjøsatt i 1879. Det ble i alt bygd 14 seils-

kuter og 3 dieseldrevne båter, den siste bygd 

i 1924. Det ble drevet virksomhet der frem til 

1984, da ble selskapet oppløst ved en styrt 

avvikling. Hadde imidlertid skip i opplag frem 

til 2007. Skipsverftet ble fredet av Riksantik-

varen i 1993 og idag er det et samarbeid 

mellom familien Sørensen, Arendal kommu-

ne og Fylket som sørger for å holde byg-

ningene vedlike og holde det åpnet for publi-

kum.  

Fra Bratteklev gikk ferden videre med buss til 

Bjellandstrand gård der vi fikk servert en dei-

lig middag, på menyen stod ovnsbakt laks 

med alt tilbehør. Driverne, Jon og Unni Ram-

svatn, fortalte litt om stedets historie, gården 

ble bygd allerede omkring 1640. De hadde 

nå drevet restaurant i 13 år og hadde stadig 

nye planer. Vi fikk også tid til en liten rundtur i 

den flotte rosehagen. Et sted det absolutt er 

verdt å besøke igjen. 

             Oddvar P. 

ROTARYMØTE        23..07.18  

Møtested:               Rotarykjelleren                      

Møteleder:           Past  Presidenten. 

Fremmøte 50% 

3 minutter ved Arne Bjørnstad.                                                                                               

Vi ønsker å møte ungdommen i vår kommune 

som forebyggende og øke oppmerksomheten mot 

Rotary. Vi vil støtte etableringen av motor/

mekkeklubben i vårt distrikt. Kommunen har 

bevilget penger til regulering av område de skal 

disponere. Arne foreslår at Rotary går inn med 

mulighet til å reise penger gjennom Rotary-

systemet. 

Håkon Haugland var kveldens foredragshol-

der, og emnet var kystkultursenter på Gjeving.   

Senteret ønsker en historiker med på laget når 

senteret starter opp. Håkon Haugland vil ta denne 

rollen ved oppstart og kan muligens få rollen som 

daglig leder av senteret senere.                                                               

Det har vært maritim virksomhet i Vinterstøbukta 

på Gjeving der 

kystkultursente-

ret etableres i 

mange år. Lyng-

ør Båtbyggeri 

ble etablert der i 

1946 av Egil 

Bjørn Hansen. 

Dette var en 

etterfølger av et 

båtbyggeri Jens 

Marcussen etab-

lerte i Klekker-

vika 1905.  Det hadde vært opp til 20 ansatte ved 

båtbyggeriet i Vinterstøbukta, og det ble bygd ca. 

600 sjekter og prammer der fram til 1996.                                                                           

Lindegårds Skuteminne ute på Rota ble også bygd 

opp av Egil Bjørn Hansen i 1967. Sønnen Tore 

Bjørn Hansen overtok ansvaret for Lindegård 

Skuteminne, og sitter i dag i styret til det ny-

etablerte kystkultursenteret. Samlingen på Rota 

hadde ”vokst” ut av bygningen på Rota ,noe som 

la veien for flytting til et nytt kystkultursenter.                                                                                                                                                      

Jan Marcussen hadde en ide om et kystmuseum i 

det gamle båtbyggeriet. De engelske brødrene 

Laing som hadde kjøpt ”doktorhuset” på Lyngør, 

ga deler av eiendommen de eide i Vinterstøbukta 

til kystkultursenteret. Den 1. juni 2017 vedtok 

Tvedestrand kommune at det østligste informa-

sjonssenteret i nyetablerte Raet nasjonalpark skul-

le ligge på nevnte eiendom.  Nybygget skal stå 

ferdig og åpnes sommeren 2019. I tillegg til Lin-

degårds Skuteminne som blir hovedattraksjonen i 

senteret vil det komme en utstilling om uthavnene 

på sørlandskysten.  Bjørn W.    

ROTARYMØTE             30.07.18   

Møtested:               Rotarykjelleren                     

Møteleder:               Presidenten.        

Program:             «My lovely brein.»        

        Cecilie Granerud.        
Kveldens foredragsholder var tidligere medlem 

Cecilie Granerud. Hun hadde kalt sitt foredrag " I 

love my brain" og snakket åpent ut om den alvorli-

ge sykdommen hun hadde fått.                                  

I forbindelse med at hun skulle ha nye briller ble 

det oppdaget at synet ikke var som det skulle  

Etter diverse undersøkelser viste synsforstyrrelse-

ne seg å være en hjernesvulst. Det var en alvorlig 

diagnose, den viste seg å være en aggressiv type 

av 

ver-

ste 

sort, 

som 

dessverre gav dårlige prognoser ; Glioblastom, 

grad 4.Cecilie fortalte åpent om sykdommen, la 

ikke lokk på noe som helst. Det er en dødelig 

svulst, og som hun sa jeg vet ikke om jeg får leve 

1, 5 eller 10 år. Men hun er positiv jente, sterk, 

godt trent og et godt humør. Selvfølgelig er det 

mørke dager, men også mye smil og galgenhumor.  

Hun ble operert i Oslo, men forholder seg ellers til 

Sørlandet sykehus, Kristiansand.  Hun hadde blitt 

meget imponert av helsevesenet. Hun har vært 

gjennom mange strålinger og cellegift kurer, og 

hadde ved operasjonen fått et slag som gjorde at 

hun fikk taleproblemer Men det har hun fått trent 

opp igjen. Noen ord kunne være vanskelige og 

huske navn var et problem. Hun er ferdig med 

behandlingen nå ,men skulle ha MR undersøkelse 

hver 3 måned for å sjekke utviklingen. Holdt svuls-

ten seg i ro ville det kanskje gå lengre tid mellom 

hver MR prøve. Hver torsdag var hun i Kr. sand, 

da var de en 6-7 stykker med samme sykdom som 

var samlet, da fikk de snakke med både lege, sy-

kepleiere, fysioterapeuter og prest - både felles 

samtaler og individuelle samtaler. Dette satte hun 

stor pris på. Jeg lever så normalt og godt jeg kan, 

avsluttet Cecilie og vi kan ikke annet enn å ønske 

henne lykke til. Det er en knalltøff jente og vi håper 

der går bra - lenge...... 

Kveldens fremmøte: 72 %.           Oddvar P. 

Oddvar P 

 

 

Presidenten og Cecilie Granerud. 


