
 
PRESIDETEN 
HAR ORDET: 
Månedsbrev : 

 

Kjære  Rotary-

venner. 

                   

  Hei alle sammen.  

Da var en varm og flott juli måned over. 

Min første måned som president har vært 
beriket med 5.  flotte og interessante fore-
drag. Det har vært noe labert fremmøte i 
juli, men dette tror og håper jeg skyldes 
sommer og ferie. Jeg gleder meg til å ta fatt 
på August og håper dere også gjør det. 

Vi har mye flott på programmet også den-
ne måneden.  

Jeg vil ellers takke dere for støtten og hjelp 
jeg får i min nye  rolle i klubben, det er gull 
vært når man er ny i en slik rolle.  

Håper dere alle har hatt en fin juli måned.  

Hilsen Line A. 

ROTRYMØTE     03.06.19                 

Møtested:       Rotarykjelleren                  

Møteleder:             Presidenten 

Program: Orientering om Kyst-

kulturuka v/  Siw Johannessen 

Frammøte: 50% 
 
Line Abrahamsen startet møtet, det første i 
hennes presidentperiode. 
Vi sang «Rigattavise», og presidenten gav 
ordet til dagens foredragsholder: 
Siw Johannessen, leder i «Kystkulturuka». 
Vi fikk en fyldig orientering om årets prgram 
og fikk også utdelt programhefte, 

ferske fra trykkeriet. Det varer fra fredag 12. 
til onsdag17. Juli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I år er arrangementet 30 år – ikke dårlig – 
og Siw gav stor skryt til alle frivillige som har 
vært med gjennom årene. Tilsammen  200 -
250 hvert år. 
Styret består av 8 personer. 
Det ble litt spesielt i år da regatta og kyst-
kulturuka kolliderte, men det er gjort 
en del tiltak for at dette går så smidig som 
mulig. Bla.a. at all  fellestransport går fra 
øya og til Marinaen i Sagesund og videre 
buss derfra til byen. 
Hovedattraksjon i år på Furøya blir Sondre 
Justad og «Timbuktu». 
Økonomien i kyskulturuka er god og kan 
tåle et år med dårlig frammøte hvis det 
skulle skje. 
Det blir konserter på Furøya, gratiskonsert 
på Sykehjemmet, diverse foredrag på 
rådhuset, munkefestival på brygga, familie-
dag på Furøya, seiltur, dukketeater, omvis-
ning på Lyngør  og Sandøya, og intimkonsert 
med Trond Granlund. Et solid program. 
                                                            Geir Nylén 

 

ROTARYMØTE 17.6.2019 

 

Møtested:       Rotarykjelleren                  

Møteleder:       Presidenten 

Program: Kraftuttrykk i dagligtalen 

vår.    Odd Fagerland                                     

 

Sang: « Regnet er en venn «.                                                                                                 

Fremmøte: 48% 

Arendalsuka avholdes 12.-16. august. Presidenten ber 

om frivillige til å stå på Rotarystand. 

Sven Inge Marcussen holdt en 3 minutter: Det går 

mang store debatter der man enten er for eller imot en 

sak. Det blir fort mye svart/hvitt meninger. Alt nytt 

møter mye motstand som for eksempel bygging av 

vindmøller. Nå er trenden at de skal bygges ute i havet. 

Men er dette en god løsning spør Sven Inge. Kanskje 

bør vi balansere ”sannheten” å søke og være korrekt og 

informerende i slike stridssaker? 

Kveldens foredrag var ved Odd Fagerland om emnet 

kraftuttrykk i dagligtalen vår.                                       

Tenker man på kraftuttrykk tenker man ofte på ban-

ning. Hva er banning? Det har vi lært er noe stykt.  2. 

bud sier at du ikke skal banne, men misbruk av Guds 

navn forekommer  i mange sammenhenger.  Banning 

er bruk av tabuord som virker støtende. Banner man 

henvender man seg til de onde makter. Bruker man 

ordet Gud henvender man seg til de gode makter.                                                                              

Banneord deles i 3 hovedgrupper. De som har med seg 

religiøse begrep, de som har med seg skitne kropps-

funksjoner og de som har med sex å gjøre.                                                                                    

Når det er de onde makter man kaller på er det ofte 

satan, djevelen, fanden og andre. Ordet satan finnes i 

mange religioner, ordet helvete er et gammelt norrønt 

ord fra dødsriket osv.                                                            

Banning blir ulikt brukt i forskjellige land og i forskjelli-

ge kulturer.  Amerikanerne bruker gudsord veldig mye 

for å understreke det man sier. I andre land er en slikt 

språkbruk et klart misbruk av Guds ord.                                 

I Nord-Norge ble en mann frikjent for å ha brukt ord 

”hestkuk” om en person mens en mann fra vestlandet  

ble dømt for å ha brukt ordet tullebukk om en person.                                                                        

Hvorfor banner vi?  Mangler vi adekvate ord og bruker 

da i stedet bannord?  Noen banner for å gjøre språket 

mer frodig. Mange bruker bannord ved uventede uhell.                                                                         

Bannord brukes ved forbauselse, overraskelse, angst, 

irritasjon, forakt, sinne, smerte, anger, avmakt, likegyl-

dighet osv.                                                                                                                  

Et svært interessant foredrag til ettertanke. 

                                

 Bjørn Walle - ref. 

 

Programmer i August 2019.: 

 
05.08. Klubbaften. 
12.08. Lyngørfjorden kystkultursenter. Besøk. 
19.08. Østre Agder Sparebank.Jan B. Stebekk. 
26.08 . CLUB  ASSEMBLY 

Fremmøte i Juli 51,9 %  
Medlemmer møtt 100% : 
 
Ole Jacob T., Tor Erik N., Ragnar L., Olaf Jørg H., 
Arne B., Line A. og Anne Berit N. 
Og  
 Tore Leo D., Arne B., Reidar K. ( Spesiell regel. )                 
 
Ingen møtt i andre klubber.   
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TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i denne måneden: 

01.07. Kystkulturuka ved Siw Johannessen. 
08.07. Kraftuttrykk i daligtalen vår,  
                            ved Odd Fagerland 
15.07. Mitt arbeid i Israel. Einar Johnsen. 
22.07. Ledelseseoredrag. Per Bleikelia. 
29.07. Valg . Ved Stein Kåre Kristiansen. 

Presidenten og Siv Johannessen 



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. Olav J. Hafredal. 
25.07. Ragnar Lofstad 
31.07. Hilde Marie Nistov 
 
21.08. Line Abrahamsen 
28.08. Svein Jordahl 

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 15.Juli 2019 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder:        Presidenten 
Program:  Konflikten Israel/

Palestina ved Einar Johnsen. 
 
Sang: «Ved Skagerak»  
 
Presidenten slo på klokka og startet møtet. 
Det ble oppfordret til å være med på stand 
for Rotary under 
Arendalsuka fra 12. til 16. august 
 
Ordet så ble gitt til dagens foredragsholder, 
Einar Johnsen. 
Han tok for seg Palestina -Israel konflikten 
og dens historie. Her fikk vi presentert histo-
rien bak og selve konflikten på en svært 
fin måte. Vi fikk et innblikk i hverdagen, sett 
fra begge sider . 
Det startet etter første verdenskrig og endte 
med opprettelse av staten Israel 
etter andre verdenskrig. Palestina ble delt 
50/50 mellom Israel og Palestina. 
Senere har Israel anektert flere områder og 
dekker nå ca.78% av tidligere Palestina. 
Vi fikk orientering om 6 dagers krigen i 
1967.  PLO ble grunnlagt i 1964. 
I Osloavtalen av 1993 og Osloavtalen 2  av 
1995 hvor partene godtok hverandres stats-
dannelse, men Ingenting ser ut til  å bidra til 
fred i området. 
Det er gjort mange forsøk på å skape fred 
mellom partene, og bare fremtiden vil vise 
hvor denne konflikten ender hvis den noen 

gang gjør det. 

En lydhør forsamling var enige om å for   
lenge møtet for å få med mere info om kon-
flikten. 
   Geir N. referent 
 

ROTARYMØTE 22.Juli 2019 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder:        Presidenten 
Program: Per Bleikelia om le-
delse 
 
Fremmøte: 41% 
 

Presidenten, Line ønsket velkommen. Hun min-
net om tur til kystkultursenteret på Gjeving 12. 
august. Det blir påmelding mandag, 5. august og 
vi håper mange melder seg.  
Grunnet sommer og ferietid ha oppmøte vært 
lavt i det siste. Dette MÅ bedre seg. 

Ordet ble så gitt 
til dagens fore-
dragsholder, Per 
Bleikelia som 
snakket om 
«ledelse i mot-
vind». 
Å være leder i 
gode tider og 
medvind er en 
ting.  
 

Det er i motvind utfordrerne kommer. 
Bleikelia er en moderne leder i motsetning til den 
gamle «modellen» hvor direktøren var en sur og 
uangripelig figur på toppen av pyramiden. 
Han velger heller å kalle seg en tilrettelegger som 
har til oppgave å få hele organisasjonen til å job-
be mot felles mål. 
Han har bl.a. vært direktør på Ringerike sykehus 
hvor har snudde en negativutvikling til positiv, 
både økonomisk og til en god arbeidsplass. Ved å 
være tilstede, oppsøke ansatte i alle avdelinger, 
snakke med alle  både leger, vaktmester og reng-
jører. Det gjaldt å få alle til å forstå at de er en 
viktig brikke i hele laget. 
Som et eksempel: Et islagt helikopterdekk når en 
pasienter på vei og piloten ikke kan lande  på det 
glatte underlaget.  Da er vaktmesterens jobb 
med å  ordne plassen like viktig som kirurgens. 
Ingen landing, ingen operasjon. 
Dette ar bare ett av flere eksempler  han trakk 
frem i sitt foredrag Han er kjent for 
«Bleikeliamodellen» hvor han snur hierarki pyra-
miden opp / ned med spissen ned. Plasserer 
direktøren / tilretteleggeren nederst for å til-
rettelegge oppover i organisasjonen og bidra til 

at alle jobber   mot et felles mål.   
Et svært inspirerende foredrag som varte godt 
over vår tilmålte møtetid. 
              Geir N .ref. 
 

ROTARYMØTE 22.Juli 2019 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder:        Presidenten 
Program: Kommunevalg 2019  

Ved  Stein Kåre Kristiansen 
 
Fremmøte: 61,5 % 
Presidenten ønsket velkommen og minnet om 
at det manglet å innlevere noen vinflasker til 
vårt lotteri f ra en del medlemmer. 
 
Det blir Club Assembly 26.8. 
 
Ordet gikk til  Stein K. Kristiansen. 
Han har lang fartstid som politisk kommentator 
og orienterte oss om situasjonen før høstens 
kommunevalg. 
Først litt om rikspolitikken basert på siste målinger: 
Ap med Gahr Støre ligger på 25% mot 33% i 2015. 
Detter er dramatisk for AP   De har mistet velgere både 
til høyre og venstre og  sliter med å etablere en 
politikk hvor de kan hente tilbake velgere. 
Senterpartiet gjør det bra og tar velgere fra alle kanter 
og blitt et «protestparti» 
Borgerlig side sliter med KRF og V som kanskje havner 
under sperregrensen. FRP mister stemmer til f. Eks. 
Bompartiet som nå er det største i Bergen. FRP vil 
antagelig ha ekstra årsmøte 10. august for å avklare 
standpunkt i bl.a. bompengesaken. 
Kommunevalg i Tvdestrand: Valgoppslutningen i 2015 
 var 54% på landsbasis.  De store lokale sakene  år 
blir skole og helse. 
TTL er borte og vi har fått Xtra-lista.  

 
Her er mye 
omrokeringer 
blant politiker-
ne. Ca. 40% av 
TTL velgere 
går til H som 
nå ligger på 
ca. 25%. AP: 
18,5,  Xtra-
lista 18% og 
SP ca, 17%. 
Måling viser at 
33% av gamle  
TTL velgere 
ikke har be-
stemt seg, så 

valget blir spennende. 
Det skal velges 23 repr. til kommunestyret.. Det er 
mange engasjerte i Tvedestrand. Det syns både i aviser 
og på Facebook. 
Det var et svært godt foredrag av Kristiansen – GODT 
VALG. 
                 Geir Nylen ref. 
 

 

Einar Johnsen 

Per  Bleikelia 

Stein K. Kristiansen. 


