
PRESIDETEN 
HAR ORDET: 
Kjære                  

Rotaryvenner. 

Månedsbrev 

for april. 

 

 

Kjære alle sammen! 

 April var i år Påske-måneden, 
så derfor «forsvant» et par manda-
ger. Likevel fikk vi hygget oss på 
klubbaftnen, og mandagen etter ble 
det gjennomført nok en svært vel-
lykket Honnørfest (spesielle kompli-
menter til både komité, Sven Inge  
M., samt «kjøkken-personalet»!). 
Etter en rekke flotte påskedager fikk 
vi en endring i programmet mandag 
29., der Reidar K. sporty hoppet inn 
med et interessant Kongo-foredrag. 

Tiden flyr, og det er jo ikke lang tid 
til jeg «pensjonerer» meg som presi-
dent. Godt da å vite at vi har mange 
fine mandagskvelder som venter oss 
i både mai og juni, og: At vi får en 
flott ny president snart! 

Med beste hilsen fra Rolf 

ROTRYMØTE                         01.04.19   

Møtested:             Rotarykjelleren                  

Møteleder:             Presidenten 

Program: ROTARYMØTE 1.4.2019 

Program: Kameratskapsaften m/

orientering fra Ryla-seminar  

Fremmøte: 67 % 

President Rolf ønsket velkommen og ledet 

møtet.  

Presidenten opplyste at det var funnet en 

bankkonto med et betydelig beløp innestå-
ende, tilhørende klubben. Saken viste seg 
etter hvert å være en aprilspøk. 
Elise Frigstad var Tvedestrand Rotaryklubbs 
representant på Ryla-seminar fra tirsdag til 
fredag for kort tid siden.  Elise er 18 år, går 
på videregående skole og utdanner seg til 
baker. Hun fortalte om seminaret og viste 
bilder. Et flott opplegg hun satte meget stor 
pris på å få være med på. Hun takket klub-
ben for å ha fått være med. Sandefjord Ro-
taryklubb sto som arrangør. 
På møtet var det for øvrig gjennomgang av 
listen over potensielle medlemmer og for-
beredelse til Honnørfesten 8. april. 
Presidenten spanderte selvlagde vafler.                           
           Svein Jordahl 

 
 ROTRYMØTE                         01.04.19 

Møtested: Tvedestand Rådhus                             

Møteleder: Presidenten / Ragnar  

            Lofstad. 

VELLYKKET  

HONNØRFEST PÅ TVE-

DESTRAND RÅDHUS. 

Mandag kveld hadde Rotaryklubben invitert 

byens "eldre garde" til vårfest på Tvede-

strand Rådhus, den såkalte Honnørfesten. 

Og heldigvis ser det ut til at interessen for 

dette tiltaket fortsatt er meget stor, for  

rådhusets grønne sal var fylt til siste stol. 

Det er jo ikke like lett for alle å komme seg 

ned til rådhuset, men klubben har egen 

transportordning. 5 - 6 av klubbes medlem-

mer stiller med bil, og de som måtte ha be 

 

hov for  transport blir både hentet og brakt 

hjem igjen. 

Tradisjonelt mønster 

Rotary har arrangert honnørfestene i mange 

tiår og opplegget følger tradisjonelt møns-

ter. President Rolf Thorstensen ønsket vel-

kommen,  deretter overtok festgeneral Rag-

nar Lofstad taktstokken. 

Det ble servert snitter og kake og praten 

gikk livlig rundt de mange bordene. Under-

holdning ble det også. 

 Musikalsk har klubben egne ressurser å ta 

av. Klubbens "gitarkamerater", Tor Erik Næ-

vestad og Geir Nylen, sørget for stor stem-

ning da de spilte opp til allsang og Trubadur 

Sven Inge Marcussen imponerte med sin 

visesang. Underholdningskrefter var også 

hentet inn fra Vegårshei. Pensjonist og tidli-

gere lærer Olaug Hommelsgård skapte mye 

latter og stor applaus for sine selvopplevde 

historier, alt skrevet på versemål.  

Fruktkurver vanket det til eldste dame og 

herre. I år, som i fjor - og året før der - gikk 

"prisen" til Mette Ellingsen ( 100 år) og Olaf 

Sundsdal ( 93 år ), to virkelig spreke, godt 

voksne.  

Programmer i Mai 2019.: 

06.05. Klubbaften 

13.05. Forskning i  Tvedestransfjorden. 

                                                       Ved Flødevigen 

20.05. Forhold for barn og unge i Tvede-
    strand. 

27.05.Team Tech. Nye produkter. Olav Voie. 

Fremmøte i April 58. %  
Medlemmer møtt 100% : 
 
Egil V., Ole Jacob., Oddvar P., Bjørn W.,  
 Olaf Jørg H., Line A. og Geir N. 
 
Og Tore Leo D., Arne B., Reidar K.                     
Ingen møtt i andre klubber.   
  

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten April 2019  

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i denne måneden: 

  01.04. Klubbaften. 

08.04. Honnørfesten. Tvedestrand  Rådhus. 

15. 04. Påsleuka. Møtefri. 

22.04. 2.Påskedag. Møtefri.  

29.04. FN-tjeneste i Belgik kongo. Reidar Kjelstrup                                                                       
       



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 : 

 
27.04. Egil Vatne. 
 
08.05. Rolf Thorstensen. 
17.05. Tor Erik Nævestad. 
25.05. Tore Leo Dalen 
 

KJELLERPOSTEN:  
Tvedestrand Rotaryklubbs avis.   

 Utgis en gang i måneden. 

Redaktør.: Tore L. Dalen,  
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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. 

 Underholdningskrefter var også hentet 

inn fra Vegårshei. Pensjonist og tidligere 

lærer Olaug Hommelsgård skapte mye 

latter og stor applaus for sine selvopp-

levde historier, alt skrevet på versemål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruktkurver vanket det til eldste dame og 

herre. I år, som i fjor - og året før der - 

gikk "prisen" til Mette Ellingsen ( 100 år) 

og Olaf Sundsdal ( 93 år ), to virkelig 

spreke, godt voksne. 

 

Folk gav uttrykk for at de virkelig had-

de kost seg, dette er en kveld vi virke-

lig ser frem til, var omkvedet - en hyg-

gelig tilbakemelding å få for klubben 

som garantert innbyr til fest også i 

2020.           Oddvar P. 

         

ROTARYMØTE             29.04.19        

Møtested:             Rotarykjelleren                  

Møteleder:         Visepresident Line.  

Program: FN - tjeneste i Belgisk Kongo.                            

          Ved Reidar Kjelstrup.  

Sang: Nordaførr»vårvise                                                                                                      

Fremmøte:  44,4%    

Vårt eget medlem Reidar Kjelstrup hadde 

kveldens foredrag om hans tid i FN tjeneste. 

Reidar søkte om 6 måneders FN- tjeneste i 

Kongo, og i 1963 reiste han til Katanga pro-

vinsen i Belgisk Kongo som det het den 

gang. Med hans bakgrunn som politiutdan-

net skulle han fungere som militærpoliti. 

Flyturen gikk til Léopoldville, og de kom 

fram til bestemmelsesstedet ble de innkvar-

tert i gamle belgiske militærbrakker. 

De patruljerte i området de hadde fått an-

svar for og etablerte små kontrollposter i 

landsbyene rundt. Styrkens viktigste oppga-

ve var å vise at det var militære styrker i 

området som sikret stabilitet og ro for sivil-

befolkningen. Militærpolitiet kjørte patruljer 

også sammen med lokalt sivilt politi for å 

bygge opp det lokale politiets evne til å 

kontrollere og sikre befolkningen. 

Det var stasjonert både norske og svenske 

militære styrker i dette området, og Reidar 

etablerte god kontakt med flere svensker. 

På patruljene la vaktstyrkene stor vekt på å 

etablere god kontakt med sivilbefolkningen 

med  både barn  og voksne. På patruljeopp-

dragene var de aldri utsatt for findeligheter 

av noe slag fra sivilbefolkningen. Landet 

hadde  lidd nok under den forutgående kri-

gen, og stabilitet og sikkerhet var ønsket av 

hele sivilbefolkningen. På patruljene måtte 

de også inspisere veiene og broene for å 

kontrollere at de bar vekten av tunge mili-

tære kjøretøy. 

Etter endt tjeneste reiste Reidar hjem med 

mange gode minner fra tjenesten  i Kongo, 

og kanskje spesielt fordi hans far også  had-

de tjenestegjort  i Belgisk Kongo en genera-

sjon tidligere.       Ref. Bjørn W.                  

 

 

Eldre, - godt voksne damer ble servert av 

Ole Jacob Thorsen. 

Honnørfesten 2019.  


