
 
PRESIDETEN 
HAR ORDET: 
Månedsbrev : 

  For  Oktober. 

 

Kjære Rotary 
venner. 

Takk for enda en flott måned i klub-
ben.  

Nå går vi inn i November måned, 
noen synes nok dette er en kald og 
mørk måned. 

Men for å lyse opp dagene er det 
fint å tenke på det som gjør deg 
glad. 

Ikke tenk på det som gjør det trist. 

Tenk på det fine og sanne i mennes-
ker 

Ikke på deres usle og onde sider 

Tenk på godene som omgir deg 

ikke på dem som er fornektet 

Tenk på hva som ligger foran deg 

ikke på ødeleggelser som ligger bak 

Tenk,på tjenester du kan yte 

ikke på å tjene deg selv alene 

Tenk på lykke for de andre 

og i det vil du finne din egen lykke. 

 

Beste hilsen Line  

 

 

 ROTARYMØTE 7.10.2019 
Møtested:   Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten.  
Program:   Klubbaften.              

Fremmøte:   69,57% 

Mads hadde en 3 minutter om Rotary i 1975 
da klubben var 25 år. Gode minner.                              
Bjørn hadde påmelding til festen på Stran-
nasenteret 21. oktober. 7 medlemmer ba-
ker kake og alle medlemmene gir 2 små 
gevinster hver til lotteriet.                                                                                              
Line informerte klubben om at vi har meldt 
inn Ole Devold som guvernørkandidat i dis-
trikt 2290. Blir Ole valgt blir det en stor opp-
gave for klubben. Det kan ventes rundt 250 
gjester noe som vil kreve mye logistikk med  
hensyn til møtelokaler og overnatting. Nes-
te år er klubben vår 70 år. Det kom opp for-
salg om at vi snarest må sette ned en ko-
mitè som jobber med dette. Datoen er 31. 
juli 2020. Line viste så til referater fra peis-
aften den 16. september. Emnene hadde 
vært forslag til foredrag, Bedtiftsbesøk, nye 
medlemmer og blåtur. Det ble også disku-
tert endringer i møtestrukturen i Rotarykjel-
leren. Denne diskusjonen bør fortsette for å 
se om vi trenger en fornying i vår møte-
struktur .                                                           
Og siste, men ikke minst. Line hadde bakt 
en fantastisk eplekake med krem. Vi var 
mange som spiste  2 stykker kake denne 
kvelden.                                     Ref.  Bjørn W . 

ROTARYMØTE 14.10.2019 

Program: E-18 utbygging fra Grim-

stad til Dørdal . 

Intercitymøte 14.10.19                                                                                                       

Sted: Heimat, Brokelandsheia.                                                                                                

Risør Rotary hadde møteregien.                                                                                               

Fremmøte 72,73 

Risør Rotaryklubb ønsket medlemmer fra 

Kragerø, Tvedestrand og Risør Rotary klubb 

velkommen til møtet.                                                                                                         

Sigrid Hellerdal 

Garthe, sam-

funnsplanlegger 

i Risør komme, 

fikk så ordet og 

kveldens tema 

var E-18 utbyg-

ging fra Grim-

stad til Dørdal 

med komplett 4 

felts motorvei. Det er 8 kommuner veien 

går igjennom og dagen etter møtet 15. ok-

tober godkjente Tvedestrand kommune 

som siste kommune av de 8 veitraséen. Vei-

ens totale lengde blir på 55 km.                                                                                     

Veien er viktig for samfunnsutviklingen i de 

berørte kommuner både for bo og arbeids-

muligheter. Veien planlegges ut ifra dagens 

behov da vi vet lite om fremtidens behov. 

Vil transportbehovet gå opp elle ned? Sann-

synligvis opp.   Det er ved en slik utbygging 

et samfunnsmål å binde sammen bo og ar-

beidsmarkedet i regionen.                                                                                                    

Veien er viktig for samfunnsutviklingen i de 

berørte kommuner både for bo og arbeids-

muligheter. Veien planlegges ut ifra dagens 

behov da vi vet lite om fremtidens behov. 

Vil transportbehovet gå opp elle ned? Sann-

synligvis opp.   Det er ved en slik utbygging 

et samfunnsmål å binde sammen bo og ar-

beidsmarkedet i regionen                    
Det interkommunale veisamarbeidet er 

ledet av ordføreren Risør, Per Kristian Lun-

den. Den totale veibredden vil bli på ca. 20 

meter plussveiskuldre. Det har vært stort 

engasjement i planprosessen i alle berørte 

kommuner. Det kom inn 13 innsigelser til 

veiplanen for E-18 på strekningen Grimstad-

Programmer i oktober 2019.: 

07.11. Klubbaften. 
11.11. Ny kommunal hjemmeside. 
15.11. Julebord 
18.11. Møtefri. 
25.11. Årsmøte med valg. 

Fremmøte i Oktober 73,3 %  
Medlemmer møtt 100% : 
 
Line A.,  Ole Jacob T., Geir  N.,  Carl B., 
Mats O.,Olaf Jørg H., Tor Erik N., Oddvar P.,  
Rolf  T.,Egil V., Bjørn W.  og Anne Berit N. 
 
Tore Leo D., Arne B., Reidar K.,  ( Spesiell regel. )   
   

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten Oktober 2019 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i denne måneden: 

02.10. Klubbaften. 
14.10. Intercitymøte. Brokelandsheia. 
21.10. Sykehjemmet. 
28.10. Guvenørbesøk. 
 
  



Tvedestrand Rotary Klubb 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 
e-post: tvedestrand@rotary.no 
Internett: www.tvedestrand.rotary.no  

 
President 2017 - 2018:  
Line Abrahamsen, Vestervei 45, 
4900 Tvedestrand.    Tlf. 413 06 488 
 E-post: linehamsen@gmail.com 
Sekretær: Anne Berit Nedrebø, 
Tjuåsen 11,, 4900 Tvedestrand                             

Mobil :    Tlf.  970 93 907                                      

Fødselsdager : 

 
11.11.Leif Fage 
16.11. Svein Inge Marcussen. 
19.11. Reidar Kjelstrup. 
10.12.  Oddvar Pedersen. 
                                                                                                                             
 

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,  

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. 

 på strekningen Grimstad-Dørdal.   
 Alle innsigelsene er blitt løst slik at proses-
sen har gått videre.                                                        
I Risør kommune var det sterk strid da av-
standen fra nye E-18 til Risør økte fra 12 til 
15 km.   
For at Risør kunne godkjenne dette ble det 
lagt inn 100 mill. kroner til betydelig veiopp-
gradering på denne strekningen.                 
I Risør kommune var det sterk strid da av-

standen fra nye E-18 til Risør økte fra 12 til 

15 km.  For at Risør kunne godkjenne dette 

ble det lagt inn 100 mill. kroner til betydelig 

veioppgradering på denne strekningen.                                                                                                                                                               

I Tvedestrand treffer veitraséen området 

Sandvand overfor Songe. Det vil bety bety-

delige naturinngrep i området noe beboer-

ne der er lite glade for. 

Fremdriftsplan og prioritetsrekkefølge vide-

re:                                                                                                  

1. Dørdal-fylkesgrensen ferdig 2024.                                                                                                                  

2. Pinesund-Tvedestrand ferdig 2024.                                                                                                                     

3. Fylkesgrensa-Pinesund ferdig 2027. 

            Ref. Bjørn W. 

ROTARYMØTE 21.10.2019 

Møtested:   Strannasenteret 

Møteleder: Ragnar Lofstad 

Hyggekveld på                      

Strannasenteret. 

Fremmøte: 69,57% 
Det var så godt som full spisesal under man-
dagens kakefest på Strannasenteret.  Det er 
tydelig at vårt arrangement er interessant, 
noe de også gir klart uttrykk for og er meget 
takknemlige for at vi gjør dette.  

Ragnar ønsket 
velkommen og 
ledet arrange-
mentet.  

Vi var servitø-
rer og det gikk 
unna med både 
kaffe og bløtka-

ke. I år hadde vi nok av kake, fikk til og med 
par kaker som kunne sendes ned på avde-
linger som hadde personer som ikke kunne 
være med oppe i spisesalen.                                                      
Underholdningen stod fire representanter 
fra Kulturskolen for, ledet av kulturskole 
rektor Kari Nor-
mann Bernhoft. 

Tre av de unge 
spilte fele/ fio-
lin.Unge Ingrid 
Lindland spilte 
piano. Riktig flin-
ke alle sammen.                                            

Gratis lotteriet er 
alltid populært og 
i år hadde vi ge-
vinster til alle – og 
vel så det.  

Den aller største 
fruktkurven var det 
101 årige Mette El-
lingsen som vant, noe 
hun satte utrolig stor 
pris på.  Ref. Oddvar 
P./Bjørn W. 

 

  28.10.2019 ROTARYMØTE 

 Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder: Presidenten.  

Besøk av Guvernøren 

Fremmøte:  72% 

Ragnar  Lofstad takket for flott hyggekveld 

på Strannasenteret 21. oktober, og minnet 

om  julebordet  18. november.  

Line leste et flott dikt for oss som innledning til 

guvernørens foredrag i klubben denne kvelden. 

Guvernøren åpnet sitt foredrag med å si at det 

alltid var spennende å komme til en ny klubb i 

vårt distrikt der alle klubbene hadde litt forskjel-

lig møteprofil.                                                        

Guvernøren som heter Sten Hernes, ble rotaria-

ner  i Tanzania i 1995. Han har reist mye i jobb-

sammenheng og derigjennom besøkt rotaryklub-

ber over hele verden. I Tanzania var det en stor 

andel kvinnelige rotarianere, noe han ikke hadde 

forventet, men derfor desto hyggeligere. Guver-

nøren har jobbet mye med vannkraftutbygging 

over hele verden der utbyggingen i Tanzania var 

et av hans mest spennende prosjekter. På jobb i 

Afrika så han mange positive ting Rotary hadde 

gjort for lokalbefolkningen på dette store konti-

nentet.                                                                                       

RI presidenten for inneværende rotaryår  Mark 

Maloney fra USA er en god foredragsholder iføl-

ge guvernøren. Han anbefaler oss å lese foredrag 

fra RI presidenten som ligger på nettet. Det er vel 

anvendt tid.         

 Guvernøren ønsket at vi blir flinkere til å ta med 

egen familie i mange rotarysammenhenger. Dette 

vil styrke Rotary og styrke forståelsen for Rotary 

i egen familie.                  

Vi må bli flinkere til å tenke nytt i Rotary slik at 

klubbene kan endre seg med den tiden vi lever i. 

Det vil da bli lettere å beholde unge rotarianere i 

klubbene.  

Møteplikten er borte i Rotary, men guvernøren 

oppfordrer medlemmene til å møte ofte, slik at 

man beholder den gode tilknytningen til klubben.                            

Guvernøren fortalte om en artig episode han hadde hatt i 

Sierra Leone. Der var det mangel på strøm slik at man 

bare hadde tilgang på elektrisitet noen få timer hver dag. 

Dette er heldigvis et ukjent fenomen her hjemme. Av-

slutningsvis sa guvernøren at vi alle bør oppsøke ”my 

rotary.org”. Her er det utømmelige mengder med godt 

og interessant rotarystoff som kan leses i ledige stunder.                                                                   

Et interessant og tankevekkende foredrag fra vår guver-

nør på hvordan vi kan gjøre vår klubb bedre framover.    

   Ref. Bjørn W. 

  

Ingrid Lindland. 


