
PRESIDE - 
TEN HAR 
ORDET: 
Kjære                  

Rotaryvenner. 

Månedsbrev 

for Desember. 

Kjære alle!  

Desember inneholdt møte om sivbed og 
kloakkering, tradisjonelt kirkebesøk og av-
sluttende aften med hygge, programinfo 
etc. 

Det nye styret for 2019/20 er klart, med 
Line Abrahamsen som President, Geir  Ny-
len som Visepresident, Anne Berit Nedrebø 
som Sekretær, Ole Devold som Kasserer og 
Tanja Høyseth som Styremedlem og Rolf 
Thorstensen som Pastpresident: Kommer til 
å bli et «Dream-Team»! 

Kalenderåret går mot slutt, og vi skal møte 
det nye med åpne, optimistiske armer. Jeg 
ønsker hver enkelt av dere  

Et riktig Godt  

og  

Positivt Nytt År 

og jeg gleder meg til vi treffes i 2019! 

Med beste hilsen fra Rolf T. 

Jul er en årlig høytid som feires til minne om 

Jesu fødsel. Den feires over store deler av verden 

25. desember. I Norge er julaften (kvelden 24. 

desember) høydepunktet for julefeiringen. Julen 

feires også kulturelt eller ikke-religiøst, og ut-

bredte juletradisjoner som juletre, julegaver og 

spesielle matretter er ikke-religiøse deler av jule-

feiringen. Moderne julefeiring har tatt opp i seg 

flere slags fester i ett. I nordlige strøk er det årets 

mørkeste tid og en fest for lyset, det er i store 

deler av verden en fest for familien og slekt-

ninger (i eldre norsk tradisjon også for avdøde 

slektninger), det er en fest for grøde og fruktbar-

het (ved Middelhavet etter innhøstingen, i nord-

lige strøk markeres det ved eviggrønne vekster) 

og det er en av de viktigste kristne høytidene. I 

multireligiøse samfunn og sekulære stater blir 

det kristne aspektet nedtonet ved å la julen være 

en vinter- eller solvervsfest, og for eksempel i 

USA ønsker man hverandre «happy holiday». 

Tiden før jul er advent som ble innført på 400-

tallet. Første søndag i advent regnes som begyn-

nelsen på kirkeåret.Den kristne julen var offisielt 

til 6. januar (trettende dag jul). I Norge, Sverige 

og Finland har den kristne julen tradisjonelt vært 

regnet til 13. januar (20. dag jul). 

ROTARYMØTE             05.11.18         

Møtested:    Rotarykjelleren                  

Møteleder:                   Presidenten 

Program. Kloakkering  og sivbed ved Anton    

                Thomassen.

    

Sang : Grisen hyler ( Odd Nordstoga) 

Ragnar L.: 3 min. med info om neste møte som 

er julemøtet i Tvedestrand kirke. 

Ole Jacob T.: 3 min. om undersøkelser vedr. 

strømforbruk. Ingen lekkasje til Forvaltergården - 

det er varmekabler i gulvene som trekker mye 

strøm. Styret vil vurdere oppvarmingen frem-

over. 

Kveldens  foredrag 

var ved  Anton 

Thomassen som er 

ansvarlig for teknisk 

drift i Tvedestrand 

kommune.  Tema 

var kloakkering og 

driftig av sivbed. 

Siv bedene ble 

etablert i 1997. Har et areal på 3 mål, de kunne 

ønske seg langt mer. Bedene er delt opp i syv 

kammer, tre i øvre, fire i nedre. Slammet tilføres 

sivbedet med naturlig fall og er et lukket system. 

Dette er en miljøvennlig måte å behandle slam 

på, samt rimelig i drift.  Der kommer normalt inn 

ca 800 

kubikk i døgnet, men hvis det regner mye kan 

det komme opp i utrolige 3000 kubikk pr døgn. 

Dette fordi også mye vann ledes i rørene. 

Vannet som renner ut i fjorden skal holde bade-

vanns kvalitet. Slammet brytes ned til jord som 

bl.a. kan brukes til veiskråninger. Anlegget drives 

hele året, men på vinteren er effektiviteten redu-

sert med ca. 10 % p.g.a kulden.  

Noen ulemper er der også: - krever stort areal og 

luktproblem i vekstperioder, dette kan man ikke 

bli helt kvitt uten å bygge tak over, noe som vil 

bli dyrt. Tungmetaller kan akkumuleres i slam-

met. Overbelastning kan gi driftsproblemer, 

dessuten må bedene tømmes ca hvert 8 år, noe 

om gir en ekstra driftskostnad. Fremover ville 

kommunen nå forsøke å tømme hvert 5 år. Den-

ne tømmingen samt kjøp av kjemikalier er de 

største postene på driftsbudsjettet. Ved eventu-

ell bruk av slamskrue / presse vil dette kreve 

daglig oppfølgning av en person og ha en kost-

nad på ca 1 mill. pr år. 

Kveldens fremmøte : 56 %.            Oddvar P. 

Nyttår betegner feiringen av starten på et 

nytt år og er en gammel tradisjon. Ulike 

kulturer, religioner, land og folkeslag har sin 

egen kalender, og feiringen av inngangen til 

det nye året har vært viktig for de stammen, 

gruppen eller de troendes religiøse identi-

tet. Ofte har man store festivaler som pågår 

over flere dager, og fyrverkeri er vanlig, især 

på nyttårsaften.           

Jeg vil få ønske dere alle et godt og fredfylt 

Nyttår .              Redaktøren. 

Fremmøte i Desember 70 %  
Medlemmer møtt 100% i november: 
 
Olaf  Jørg H., Ole Jacob T., Hilde M.N.,  
Geir N., Mads O., Ragnar L., Ole D., Line A. 
Oddvar P.,  og Bjørn W. 
 
Og Tore Leo D., Arne B., Reidar K.  ( 85 års reg-
len. )                   

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten desember 2018  

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i Januar 2019.: 

07.01. Rikets tilstand ved Rådmann Jarle    
             Hanken. 

14.01. Fra mitt yrke ved advokat Ole Devold. 

21.01. Apotek før og nå ved Annette 

    Tjøgersen. 

28.01. Klubbaften. 

Programmer i denne måneden: 

03.12. Kloakkering og sivbed.  

  ved Anton Thomassen 

10.12. Kirkebesøk. 

17.12. Presidentens aften.   

24.12.  Fri Julaften  

31.12.  Fri Nyttårsaften. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Jesus_Kristus
https://no.wikipedia.org/wiki/Juleevangeliet
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Julaften
https://no.wikipedia.org/wiki/24._desember
https://no.wikipedia.org/wiki/24._desember
https://no.wikipedia.org/wiki/Juletre
https://no.wikipedia.org/wiki/Julegave
https://no.wikipedia.org/wiki/Advent
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85r
https://no.wikipedia.org/wiki/Kalender
https://no.wikipedia.org/wiki/Fyrverkeri
https://no.wikipedia.org/wiki/Nytt%C3%A5rsaften


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 : 

 
14.01. Tanja Høyseth 
 
05.02.  Carl F. Bertelsen 
11.02. Ole Jacob Thorsen 
19.02. Anne Berit Nedrebø 
24.02. Arne Bjørnstad 

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             10.12.18        

Møteleder:           Ragnar Lofstad. 

Program: Julemøte i Tvedestrand  

    kirke. 

 

 

 

 

 

 

Årets julemøte foregikk i Tvedestrand kirke, 

og i klubbens tradisjonelle mønster. I presi-

dent Rolfs T. fravær, ble møtet ledet av Rag-

nar Lofstad.  

Line lese adventsversene til Inger Hagerup 

og tente de fire lysene for lengsel, glede, 

håp og fred. 

 

Svein Jordahl leste en julefortelling og jule-

evangeliet fra Johannes evangelium .Med 

Sissel Andreassen ved orgelet ble det sunget 

tre julesalmer ; Det lyser i stille grender, 

Glade Jul og Deilig er jorden. 

Prest Lars L. Ørland, en av klubbens med-

lemmer, leste et julefortelling som ble lest 

hver jul og var blitt en tradisjon i hans fami-

lie fra Rogaland.  

Etterpå disket Ingebjørg Lofstad opp med 

julegrøt med alt tilbehør.  

Det smakte aldeles fortreffelig. Det ble også 

tid til kaffe og kake - og avslutningsvis sang 

hele forsamlingen bursdagssangen for un-

dertegnede som fylte 70 år denne manda-

gen. Jeg får bare si mange takk ! 

Fremmøte : ca 60 %.                     Oddvar P. 

 

ROTARYMØTE             17.12.18      

Møtested:             Rotarykjelleren                     

Møteleder:                Presidenten.           

Program:                    Presidentens aften. 

Kveldens sang :  «Julekveldsvise «. 

Presidenten hadde, ifølge ham selv, tilbrakt det 

meste av dagen sammen med vaffeljernet og 

kunne by klubbens medlemmer en anselig stabel 

med nystekte vafler.  Smakte fortreffelig m/ kaffe 

attåt. 

Programkomiteen fikk ros for arbeidet med mø-

teplanen for første halvår 2019 og presidenten 

tok for seg måned for måned. Vi har virkelig mye 

interessant å se frem til kommende år. 

Han kunne videre fortelle at Sissel B. Hoell fra 

Skien var innstilt som guvernør for 2020 / 2021. 

Han hadde også vært en tur til St.Petersburg, en 

by full av kulturelle skatter. Han kunne sterkt 

anbefale et besøk til den russiske storbyen. 

Gjennom Reidar K. hadde klubbens også fått en 

stor takk for skole innsatsen i Nairobi, men et 

eget takkebrev vill bli sendt klubben senere. 

Fra Nedenes Rotary ble vi minnet på / invitert til 

deres festaften i Arendal Kulturhus 9. februar 

2019.  "Gi drømmen en sjanse" er arrangement 

blitt kalt, og alle inntekter går til Rotary's interna-

sjonale humanitære arbeid. Av medvirkende kan 

nevnes hypokonderlegen Ingvar Wilhelmsen og 

jazzdronningen Inger Marie Gundersen. Dette er 

et arrangement som mange bør få med seg - og 

pengene går jo som nevnt til et meget godt for-

mål. 

RYLA : Line A. kunne fortelle at en jente vurderte 

å bli med på RYLA i 2019, i mars måned. Vi håper 

dette går i orden og skulle det bli problem med 

fri fra skolen får vi i klubben hjelpe henne med 

en søknad til skolen. 

Nytt styre for 2019 / 2020 var også blitt konstitu-

ert : President Line A., innkomne president Geir 

N, sekretær Anne Berit N, kasserer Ole D og sty-

remedlem Tanja H.  Pastpresident blir Rolf T. 

Arne skulle hilse fra vår venn Emil Dietrichsen og 

ønske alle en riktig god jul. 

Bjørn W. snakket litt om VIPS innbetalinger til 

klubben. Når dette gjøres må det alltid skrives 

hvem som har innbetalt og hva beløpet gjelder. 

Der er egen linje under beløpet til å skrive inn 

dette. Gjøres ikke dette vil man ikke kunne se på 

kontoutskriftene hvem som har gjort innbeta-

lingen. 

Det ble også tid til prat, kaffe, vafler og litt tørre 

småkaker . Praten gikk livlig rundt bordene og 

det ble også servert ett par gode historier. 

Da vil referenten ønske dere alle en riktig God 

Jul og alt godt for det nye året. Så sees vi man-

dag 7. januar da Hanken skal ta for seg vår kjæ-

re kommunes utfordringer i 2019 - og der er vel 

litt å ta av..... 

Fremmøte : 67 % - meget bra !! 

                Oddvar P. 


