
 
PRESIDETEN 
HAR ORDET: 
Månedsbrev : 

 

Kjære  Rotary-

venner. 

                   

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     05.08.19                 

Møtested:       Rotarykjelleren                  

Møteleder:             Presidenten 

Program:        Klubbkveld. 

Fremmøte  48% 
Tanja har besøkt Vikedal Rotaryklubb 
Kveldens sang «Nisser og dverger» 
 
Møtet Startet med en innledning av presi-
denten 
 
Mats Oppegård informerte om turen til 
Kystkultursenteret neste gang 12.8 
 
Geir og Anne Berit drar på distriktsamlingen 
i Tønsberg istedenfor Presidenten. 

Ragnar kom med forslag om at Kjellerpos-
ten også sendes ut til godkjente prøvemed-
lemmer. Og i den forbindelse lages det en 
egen liste over prøvemedlemmene. 
 
 Nå som det er nytt Rotaryår, må medlem-
mene levere inn 2 vinflasker igjen til vin-
lotteriet. 
Det ble diskutert hvor mye kontanter som 
er forsvarlig å ha liggende i lokalet. Det bør 
være et maksbeløp, hvor resten må settes i 
banken. 
Resten av kvelden var hygge og kos og pra-
ten gikk lett rundt bordet.  
Det ble blant annet en diskusjon om den 
nye informasjonen fra Statens Legemiddel-
verk (SLV), hvor det anbefales å ha liggende 
legemiddel med acetylsalisylsyre (f.eks. As-
pirin) i hjemmet for pasienter i risikosonen 
for hjerteinfarkt , dette gjelder spesielt de 
over 65 år.   
Acetylsalisylsyre er et blodfortynnende vir-
kestoff som gjør at blodforsyningen til hjer-
tet blir opprettholdt. Pasienter i risikosonen 
kan ha nytte av å ha dette tilgjengelig, spesi-
elt i situasjoner hvor det tar tid før man får 
hjelp av helsepersonell   
Men det viktigste ved akutte brystsmerter 
er å ringe 113 først og få råd av akutt helse-
personell, selv om man har smertestillende 
med acetylsalisylsyre tilgjengelig, og få be-
kreftelse før du inntar tabletten. De aller 
fleste steder i Norge kommer ambulansen i 
løpet av kort tid , og man vil da få en tilsva-
rende tablett med en gang. 
           Annette T. 
 

ROTARYMØTE 12.8.2019 

Møtested: Gjeving Kultursen-
ter 
Møteleder: President Line Ab-
rahamsen. 
Program: Tur til Lyngørfjorden 
Kultursenter.  
Frammøte:  62% 

 

Program-komiteen inviterte til tur til 
Lyngørfjorden Kultursenter på Gjeving. 
26 gjester og rotary-medlemmer hadde 
satt av ettermiddagen og kvelden. Lyng-
ørfjorden kystkultursenter er et flott 
kulturbygg, satt opp på tomten til Lyng-
ør Båtbyggeri. Senteret rommer bla. 
Lingard Skutemin-
ne, en enestående 
sjøfartssamling 
samlet av Egil Bjørn
-Hansen.   
Elling Marcussen 
guidet og viste sku-
temodeller fra ulike 
tider, kystkultur og spennende historier 
om sjøfolks hverdag og innsats i krig og 
fred. Her var gjenstander og modeller 
man mente Napoleon hadde benyttet 
tidlig på 1800-tallet til deler av seilsku-
ter fra distriktet datert til 100 år senere. 

Etter besøket 
på kultursen-
teret var det 
servering av 
pizza i restau-
rant ”Hos 
Kari og Meg” 
på Gjeving. 
 

En meget vellykket Rotary-tur.                  
       Svein Jordahl 

 

Programmer i september 2019.: 

2.9. Klubbaften.  
9.9. Møtefri. Valg. 
16.9.  PEISAFEN. 
23.9. Nytt fra mitt yrke. 
30.9.Ny E-18.Tvedestrand-Dørdal. 
 

Fremmøte i August 69,3 %  
Medlemmer møtt 100% : 
 
Ole Jacob T., Ragnar L., Olaf Jørg H., Line A.,   
Ole D., Tanja H., Svein Jordahl.,Reidar Kjelstrup.  
 Tore Leo D., Arne B., Reidar K., Mads O. og  
Rolf T.  
Tore Leo D., Arne B., ( Spesiell regel. )   

Tanja H. har besøkt Vikedal Rotaryklubb 

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten August 2019 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i denne måneden: 

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

 



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 : 

 
 
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 19.08 2019 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder:        Presidenten 
Program: Østre Agder Sparebank. 

Ved Nina Holte og Jan Birger Ste-
bekk. 

Fusjonsprosessen mellom Vegårshei 

og Gjerstad Sparebank. 

74 % frammøte. Sang:  

Gjerstad Sparebank var en av de eldste enkelt-

bankerne i distriktet og ble stiftet i 1884.De har 

holdt til på Brokelandsheia fra2005.Vegårhei er 

også en gammel enkeltbank, som holder til på 

Vegårshei. 

Da det er kom mange nye regler, da ble det vans-

kelig å stå aleine. Da ble det opprettet kontakt 

mellom disse to bankene med tanke på fusjon.  

Det er en fordel å være en større bank, og de er 

dessuten også nabokommuner. 

Det ble tatt kontakt i 2016. Skulle de to bankene 

slå seg sammen til en bank ?  

I prosessen ble de  enige om å slå seg sammen. 

P.g.a. fusjonen, fikk de et større marked sam-

men, mer kapital og større lokal tilhørighet og 

kontakt. 

I Prosessen ble det også enighet om at banken 

skulle ha lokal tilknytting med lokalt styre. Med 

fusjonen fikk de større marked og mer kapital. 

 I 2016 fikk de også gode forhold og godt år. Ho-

vedkontoret skulle være på Broklandsheia fra 

18.1. 2017. 

Banken tar liten risiko når det gjelder utlån og de 

tar sikte på å behold personkundene så lenge 

som mulig. De ansatte i de to bankene beholdet 

sine arbeidsplasser, men med andre funksjoner. 

I dag har banken fire filialer. Hovedfilialen ligger 

på Broklandsheia i Gjerstad. Så er det filialer  i 

Vegårshei, Tvedestrand og i Risør. Tvedestrand er 

nå satsingsområdet. 

Datafunksjonen var mest spennende før bankene 

ble koblet sammen. Her var det ikke rom for å 

gjøre feil. 

Det ble også tatt stilling til den nye bankens navn 

og logo.  Navnet ble: Østre Agder Sparebank og 

logoen for banken ser slik 

ut:  

En bank må være solid og ha nok kapital, og at 

banken også gir midler tilbake til lokalsamfunnet, 

Bankens rolle i lokalsamfunnet er personlig og 

det gies rådgiving i bankens næringsområde. 

Banken har også rådgivingssamtaler. 

Banken fikk også et solid overskudd i 2018. 

Logoen EIKA er felles for alle sparebankene., og 

de har også felles forsikring. 

De må også være like gode på «IT – plattformen « 

som de store. 

Utlån: - Til  9000 kunder og til  940 bedriftskun-

der. 

De har også delt ut 1,6 millioner, som de støtter 

bredt i samfunnet.                 Tore Leo D. 

 
 
ROTARYMØTE 26.08 2019 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder:        Presidente 
Program:            Club Assembly 
 
Fremmøte: 69  % 
 
Presidenten åpnet på tradisjonelt vis 
Komite-ledere orienterte kort fra sine områder: 
Fra kjellerkomiteen kommenterte Ole Jacob at 
inngangsveggen (ytterveggen) var i dårlig forfat-
ning. Det bør tas kontakt med kommunen som 
eier bygget.  Nytt Rotaryskilt skal vurderes. 

Ragnar søker etter underholdning til honnørfest 
og til arrangementet på sykehjemmet. Kirkebesø-
ket før jul vil man forsøke å arrangere i Tvede-
strand Kirke. 
Olaf Jørg luftet hvem man skal sende invitasjon 
til om sommertur (sommergjester f.eks). Proses-
sen for neste vår er foreløpig ikke i gang. Ut i det 
blå og sommertur er slått sammen til ett tiltak. 
Om prosjekter nevnte presidenten at det tenkes 
på tiltak for barn og unge. Noe mer enn klubbens 
engasjement i Mekkeklubben. 
Rolf har ideer og planer for ungdomsutveksling. 
Oppgave med å ta imot gjester er det foreløpig 
ikke oppstart på. 
Ikke noe nytt om Rotary Foundation/
utenlandsprosjekter. 
Geir gikk gjennom lista over mulige medlemmer 
og fikk den ajourført. 
Programkomiteen er i startgropa og venter bl.a.  
på innspill fra peismøter. 
Referat-komiteen fortsetter som tidligere. God 
innsats av referentene.  Anette har søkt om per-
misjon fra klubben en tid og hennes referatopp-
gaver fordeles på de øvrige referentene. 
Ole oppdaterer oversikt over komiteer og med-
lemmene der. 
Tradisjonen med å åpne møtene med sang ble 
tatt opp. Noen talte for å fortsette med sangen, 
andre for å slutte med den.  Kortene sanger og 
færre vers var et kompromiss. 
 
Det ble ikke lagt frem budsjett for klubben, og 
den økonomiske status ble ikke nevnt slik det er 
vanlig i Club Assembly. 
          Svein Jordahl 

Tvdestrand Rotary under Arendalsuka. 

     Olav Jørg Hafredahl og Arne Bjørnstad. 
• + en fra Nedenes Rotaryklubb.  

• Dessuten sto: Ole Jacb Thorsen, Rolf 

Torsteinsen og Geir Nylen. 

• Noen skikkelige ja mennesker. 


