
PRESIDETEN 
HAR ORDET: 
Kjære                  

Rotaryvenner. 

Månedsbrev 

for Januar. 

Kjære alle!  

Januar startet 
som vanlig med «et brak»: Rådmannens 
presentasjon av den økonomiske dia-
gnosen på vår kommune. Så fikk vi et 
innblikk i jussens mange aspekter på de 
lovmessige og menneskelige plan, og 
deretter var vi over i apotekerbransjen 
hvor vi nå sitter med gode historiske 
kunnskaper om dens utvikling. Måneden 
ble trivelig avsluttet med ost og kjeks, og 
ikke minst: Utdeling av «Årets Rotaria-
ner» til Reidar, - vel fortjent. 

Økonomien vår er så langt under kon-
troll, og det er mitt håp at klubben etter 
hvert får nok midler til på et tidspunkt å 
starte et nytt prosjekt i Rotary sin ånd 
«Service above self». 

Gleder meg til februar! 

Med beste hilsen fra Rolf 

ROTARYMØTE             07.01.19         

Møtested:             Rotarykjelleren                  

Møteleder:                   Presidenten 

Program: Rikets Tilstand ved Jarle Hanken 

Gjester: V. Ølfernes, K. T. Helland.            

Frammøte: 75,8% 

Orienteringer: Elise Frigstad vil delta på RY-

LA. Prosjektet - Takkebrev rammes inn og 

henges opp. 

Og så var det Rådmannen sin tur. 

Tvedestrand kommunes budsjett for 2019 

og økonomiplan 2019-2022  

Mål: Attraktiv bokommune,styrket nærings-

utvikling, befolkningsutvikling lik landet er 

og gode levekår. Hovedutfordringen at man 

ikke har økonomisk bærekraft nå. Vanskelig 

balansegang mellom utviklingsalternativet 

og driftsutfordring. Hvorfor: Koster mer enn 

opprinnelig  budsjettert, økte driftskostna-

der og gjeldsbelastning, ny pedagog-norm 

for barnehage, økte behov på helse og om-

sorg, oppfølgingsenheten og fellesordninger 

i Østregionen, dyrere strøm. 

Driftskostnadene må ned og en omfattende om-

stilling må til (ned 11-16 mill) . Det er gitt en 

timeout for gjennomgang, slik at man kan få øk. 

bærekraft. Reduksjon på 20 årsverk ved naturlig 

avgang, turnover og omstilling/omplassering. 

Eiendomsskatten vil øke til 4 0/00 neste år. Lite 

endringer i avgifter og betalingssatser bortsett 

fra byggesaker. 

Investeringer: Idrettsanlegg ved ny videregående 

skole, ny barnehage, barneskole, garderober 

brannstasjonen, kjøp av gammel vgs, bytte vin-

duer Lyngmyr skole, aktiv rast på Grendstøl, 

ventilasjonsanlegg - kommunehuset, brygge 

Hauketangen på Sandøya. Veier: Genistreken, 

Bakkevei - Tangen, høydebasseng - Nesgrenda. 

Lånegjeld vil øke fra 15300 til 31865 pr innbyg-

ger. Håpet er flere innbyggere. Lite til overs til 

buffer og utviklingsfond. Negativt driftsresultat 

p.g.a bruk av fondsmidler. Mange risikoelemen-

ter er større enn i tidligere budsjett.  

                       Anne Berit N. 

ROTRYMØTE                         14.01.19   

Møtested:    Rotarykjelleren                  

Møteleder:                   Presidenten 

Program: Fra mitt yrke. Advokat Ole Devold. 

Gjester: V. Ølfernes,                                    

Frammøte: 78,5% 

Sang: «Fjeldsangen» om Gjest Baardsen 

Ole Devold tok opp 2 ulike saker fra straffe-

retten. Den første gikk på en innvandrers 

utøvelse av barneoppdragelse. Fra sitt 

hjemland var det vanlig å gi ørefik som 

straff, noe som er straffbart i Norge. Hun 

som gjorde det fikk 6 mnd. fengselsstraff 

med  3 mnd. ubetinget. Hun har bare mid-

lertidig oppholdstillatelse, og risikerer å bli 

utvist fra landet, mens barna som er blitt 

norske statsborgere, kan bli.  

Ganske tøff reaksjon på praktisering av en 

uakseptabel barneoppdragelse. 

Den andre saken gikk på en ung person som 

hadde lasta ned ulovlig barnepornofilm og 

bilder på sin PC og ble oppdaga av politiet. 

Han hadde vært litt nærgående med noen 

av barna på trening. Han hadde kjæreste 

under 16 år. De hadde ikke hatt samleie , 

men han hadde tatt på byster og rumpe.  

Det medførte at han måtte avbryte sin ut-

dannelse (lærerutdanning) og ikke lenger 

kunne opptre som trener av barn.  

 Anne Berit N.

                                    

  

 

Fremmøte i Januar  68,8 %  
Medlemmer møtt 100% i november: 
 
Olaf  Jørg H., Line A., Tanja H., Ragnar L.,  
 Anne Berit N., Tor Erik N., Mads O., Ole Jacob T. 
Og Rolf T.  
 
Og Tore Leo D., Arne B., Reidar K.                     
 

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten Januar 2019 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i Februar  2019.: 

04.02. Lystbåtbransen. Nye produkter. 

                  Ved Geir Søraker. 

11.02. Musserende vin. Ved Espen Tegdan 

18.02. Velferdsteknologi. Ved Arne Bjørnstad 

28.02. Klubbaften. 

Programmer i denne måneden: 

07.01. Rikets tilstand. Ved Rådmann Jarle Hanken. 

14.01. Fra mitt yrke. Ved Advokat Ole Devold. 

21.01. Apotek før og nå.  

         Ved  Farmasøyt Annette Tjøgersen. 

28.01. Klubbaften.                       



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             21.01.19        

Møteleder:                 Presidenten. 

Møtested:             Rotarykjelleren 

Program: Apotek før og nå.  

 Ved Farmasøyt Annette Tjøgersen.  

Frammøte: 63 % 

Sang: «Vannspannet. « 

Presidenten orienterte om at 91% av dona-

sjonene til TRF går til formålet ,mens vel 

30% av pantepengene går til Røde Kors! 

Annette Tjøgersen tok oss med inn i apote-

kenes historie fra år 131 e.Kr. frem til i dag. 

Som farmasiens far regnes grekeren Gale-

nos 131-201 .Første apotek i Bagdad begyn-

nelsen av 800-tallet . Første europeiske på 

Sicilia på 1100-tallet, i Norge 1588 i Bergen.  

Første kjente apoteklov kom i 1240, ved 

keiser Fredrik II, og  i Norge 1672. En måtte 

ha konsesjon for å drive, men apotekene 

gikk i arv. Hun ga oss så en oversikt over  

utvikling av apotekene gjennom tidene. 

 I periode 1970 - 2000 ble apotekene sentra-

lisert og farmasien industrialisert. Apoteket 

gikk fra å være et sted der oppgavene ble 

løst "bak veggen" - til å være åpent. 

År 2000 kom ny apoteklov som gjorde at 

hvem som helst kunne opprette apotek 

(kjedene kom), med mange krav om blandt 

annet Farmasøyt, som driver. I dag er det 

ca. 6000 innbyggere pr apotek og ca. 900 

apotek. 

 Ansatte i et apotek: Farmasøyter, apotek-

teknikere og apotekmedarbeider. Teknike-

re kan ikke ekspedere legemidler uten god-

kjenning av farmasøyt. 

                                        Anne Berit N. 

 

ROTARYMØTE             21.01.19      

Møtested:                     Rotarykjelleren                     

Møteleder:                        Presidenten.           

Program:                          Klubbaften 

Frammøte: 57 % 

Sang: « Lys og varme. « 

Vi hygget oss med ost, kjeks og god drikke. 

Presidenten hadde en gjennomgang av 

regnskap og budsjett som viser at vi går mot 

høyere overskudd enn budsjettert. 

For å lettere å kunne donere til TRF (91% av 

donasjonen går til formålet), gikk presiden-

ten gjennom hvordan dette gjøres på 

www.myrotary.org. 

Reidar Kjelstrup ble tatt frem for å bli ut-

nevnt til årets rotarianer i Tvedestrand 

Rotary på bakgrunn av at han har admini-

strert Afrikaprosjektet i 10 år, sørget for 

orientering om mulighet for inntekt fra 

Norsk Tipping og oppdatering i Brønnøy-

sundregistrene. 

 Vel fortjent. Han fikk nål av presidenten. 

Bjørn Walle: orienterte av det tas ca.kr 5 i 

transaksjonskostnad ved bruk av Vipps. Det 

er svært vanskelig å få frem hvem som er 

avsender av pengene. Vi ble derfor oppford-

ret til heller å bruke vanlig bankoverføring.  

De som ikke har betalt kontingent vil få en 

mail. 

Line Abrahamsen gikk gjennom  komiteene. 

Alle medlemmene er plassert i en eller an-

nen komite. 

                        Anne Berit N. 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB Distrikt 2290 

Chantered 31.O7.5O Org.nr. 913 3O3 O59 

ANGÅENDE KLUBBENS SKOLEPROSJEKT  I 

NAIROBI. 

Prosjektet ble startet i juli 2010. Jeg var 

president den gangen og klubben var på 

leting (?) etter et egnet prosjekt. I 

"Politiforum" oppdaget jeg at avtroppende, 

- tidligere politimester i Arendal, - hadde 

oppdrag for justisdepartementet i Nairobi. 

Hans meget sosialt ,engasjerte kone også 

med, og hun var i gang med sosiale aktivite-

ter. 

 Hun engasjerte seg først og fremst med å 

få barn på skole ved å finansiere en skole-

uniform - noe de måtte ha for å kunne få gå 

på skole.  

Så det var bare å sende en mail, og det tok 

ikke lang tid før jeg fikk et begeistret svar 

tilbake. Dermed var egentlig vårt skolepro-

sjekt i startfasen, for klubbens medlemmer 

sluttet seg til mitt forslag om å samarbeide 

med Astrid Hareide i Nairobi. I 2018 tok det 

så slutt, da Hareides engasjement der nede 

ble avsluttet.  

Ved innsamling i vår egen klubb, og ved å 

søke om DG-midler sentralt, har vi driftet 

dette skoleprosjektet (bekjempelse av anal-

fabetisme, som jo er et av Rotarys hoved-

mål !! !) i nesten 8 år. Ikke så verst ! Totalt 

har vi i denne perioden skaffet tilveie og 

oversendt kr 161.980. Reidar Kjelstrup 

http://www.myrotary.org/

