
ROTARYMØTE 30.11.09 
Møtested:    Rotarykjelleren 
Møteleder:  President Tore Leo Dalen  
Program:    Åpen post 
Oppmøte:    62,1% 
Presidenten ønsket oss velkommen med 
et dikt om en 80-årings tanker og alt han 
gjerne ville får gjort før han ble 90.  Han 
minnet også om at det neste gang er 
klubbaften med årsmøte og valg. 
Bjørn refererte deretter en E-post hvor 
Ellen Hertzberg ber sitt medlemskap 
overført fra Grimstad til Tvedestrand.  
Ragnar minnet deretter om den 14. med 
kirkebesøk og  samvær på prestegården. 
Han har gjort de nødvendige avtaler og 
alt er i rute for denne hyggelige avslut-
ningen på året. 

Karl Ragnar var 
tilbake igjen et-
ter en lenger sy-
kemelding og 
gledet oss med 
trivelige melodi-
er på orgelet. 
Han har vært 
gjennom en om-

stendelig øyeoperasjon, som har gått bra. 

Det er flere av medlemmene som har 
kommet i ”reparasjonsalderen”.  
Birger fortalte inngående om hvordan 
man kan fornye et kne.  
Deretter var det kveldens program – også 
det et reserveprogram sånn i all hast og 
tilsvarende dårlig forberedt. Det ble der-
for ikke bedre enn det måtte være. Refe-
renten presenterte med Tor Eriks hjelp en 
liten lysbildeserie fra ”Rotaryskolen” 
hvor Rotary Foundation’s oppbygging 
og funksjon ble hastig gjennomgått.  
Detaljene finner den interesserte både i 
årboken og på ”nettet”. 
 
Da dette blir det siste månedsbrevet før 
jul, vil redaktøren takke  for hyggelig 
samarbeid og ønske  deg og dine 

En Riktig God                  
Jul og 

 
 

Godt Nytt År! 
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FRAMMØTE DENNE MÅNED:  63,44 % 
 
100 %: Ellen Nora, Frode, Mads, Reidar,  
Rolf, Sven Inge, Tor Erik. 
 
Møtt i andre klubber:  
Ingen meldte. 
 

Trygve Eriksen, 73 år 
Sven Inge Marcussen, 41 år 
Reidar Kjelstrup, 71 år i novem-
ber. 
Frode Halvorsen, 34 år,  
Oddvar Pedersen, 61 år, Einar 
Johnsen, 57 år, Asbjørn Bråtane, 
84 år i desember  
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PRESIDENTEN HAR ORDET 
Kjære Rotaryvenner! 

November, årets el-
levte måned, har 30 
dager. I den eldre ro-
merske kalender var 
november den niende 
måned, og navnet be-
tyr den niende av lat. 
novem, 'ni'. Det har 
plasket og regnet på 
Sørlandet nesten hele 

denne måneden. Og slikt blir det rekorder av. 
November måned  i  2009 er nemlig den nest 
våteste på Sørlandet i historien, sier værsta-
tistiker Bernt Lie. - Bare en gang har det vært 
verre, altså mere regn, og det var for ni år si-
den, i 2000. Det er mange steder i landsdelen 
der det bare var oppholdsvær en dag i hele 
november, sier han. 
Det var november, og så er den  snart passert, 
og julemåneden står framfor oss. Dette blir 
som vanlig en hektisk tid, både på forrenings-
fronten og heime. Det ble gode programmer 
også denne måneden. Bedriftsbesøket på 

Skjerkholdt var en svært hyggelig opplevelse. 
Orienteringene om driften ang. lafting og 
Eldhuset med baking i vedfyrt bakerovn og 
drift av kafé, var også interessant. Det er flott 
med ildsjeler som disse to i kommunen. Og 
bevertningen i Eldhuset ble en sosial og hyg-
gelig sekvens hvor praten gikk livlig rundt 
bordene. 
Julebordet gikk jeg glipp av, da jeg var på 
Grand Canaria med Turnveteranene i Aren-
dal. Men jeg er sikker på at Ragnar og Inge-
bjørg Lofstad hadde det i sin hule hånd, og at 
det ble et hyggelig julebord med livlig prat. 
Nå står også den gode tradisjonen vi har med 
besøk i kirkene rundt i kommunen for døren. 
I år blir det også i Holt, da prost Modalsli har 
invitert oss etter møtet i kirken til rømmegrøt 
i prestegården. Jeg vil få takke for gjestfrihe-
ten til Prosten i Holt. Det er en fin gest til oss, 
og en høytidelig og verdig avrunding mot ju-
lehøytiden.  
Så er det plutselig første søndag i advent, og 
vi er inne i julemånden. Så kjære rotaryven-
ner. Planlegg i god tid, så skal dere  se at 
stressnivået vil bli liggende på det normale.
     

Tore Leo 

I dette nummeret av Kjellerposten kan du 
bl.a. lese om Julebordet              

og det hyggelige besøket på Skjerkholt.

Programmer framover: 
07.12.: Klubbaften og årsmøte. 
14.12.: Kirkebesøk. 
21.12.:  Egoforedrag  
              v/Ellen Nora Bodin. 
28.12.:  Møtefri. 

 



ROTARYMØTE 02.11.09 
Møtested:    Rotarykjelleren 
Møteleder:  President Tore Leo 
Sang:          Millom bakkar og berg 
Program:    Klubbaften og nominasjon                    
Oppmøte:   65,5 % 
Presidenten ønsket forsamling velkommen 
med et lite dikt passende for årstiden. 
Han refererte deretter fra siste styremøte hvor 
de bl.a. behandlet  Trygves forslag vedrøren-
de Kjellerposten. Det var da enighet om inntil 
videre å justere innholdet slik Trygve foreslår. 
Helge har nå beskyttet Kjellerposten med:  
Brukernavn = Tvedestrand, og passord = Ro-
tary. 
Så hadde Einar en 3-minutter med høyst vari-
able eksempler på hvordan mennesker kan 
hjelpe hverandre, slik gode rotarianere jo bør 
gjøre. 
Deretter ble det avholdt nominasjon for det 
kommende rotaryår, og følgende åtte med-
lemmer ble foreslått:  
Tanja, Einar, Sven Inge, Anne Berit, Helge, 
Hilde, Tor Erik, Oddvar.  
Så får vi se hvem som blir valgt den 7.12. 
Deretter gjennomgikk revisor Bjørn siste års 
regnskap og budsjettforslaget for inneværende 
Rotaryår. 
Regnskapet ble godkjent, og budsjettet ble 
godkjent med forslaget om å sette av 15.000 
på klubbens avsetningskonto.  Jubileet ble 
også berørt. Opplegg og omkostninger for 
dette er ikke avklaret og er derfor ikke berørt i 
budsjettforslaget.  
ROTARYMØTE 09.11.09 
Møtested:    Skjerkholt 
Møteleder:  President Tore Leo 
Program:    Bedriftsbesøk hos  
            Halvor Skjerkholt og Ann-Iren Sæthra                    
Oppmøte:   58,6 % 

Etter samling ved rute-
bilstasjonen kjørte 24 
rotarianere og 5 gjester 
langs snirklete og høst-
mørke veier inn til 
Skjerkholt gård, hvor 

Halvor og Ann-Iren tok imot oss. Dette er en 

av de riktig gamle gårdene i området med til-
hørende 4000 mål skog. Det drives vanlig 
gårdsdrift og utleie av jakt. 
Vi ble vist inn i gårdens meget store uthus; 
Eldhuset, bygget etter grindverksystemet.  
Huset rommer ekteparets to foretak: 
”Lafteriet” (er det noe som heter det?) og 
kjøkken, bakeri og selskapslokaler. 
Vi begynte i den kjempedigre hallen hvor 
Halvor og hans tre ansatte arbeider med laf-
ting. De kan der gjøre helt ferdig, f.eks. en hel 
”tømmerkasse” som byggesett for hytter.  
Trevirke og gamle tradisjoner er Halvor’s 
spesiale. Han driver da også mye med restau-
reringsprosjekter, og hans spesialitet er sakte-
vokst tre av imponerende størrelser. Gjerne så 
store at vanlige sager ikke kan håndtere de. 
Til det har han egen sag.  Vi fikk en god inn-
føring i treslag, kvaliteter og anvendelse. 
Kapp, hon  og rester blir brukt i en kjempedi-
ger ovn som gir vannbåren varme til både eld-
huset og gårdens store våningshus, samt til 
varmtvann. 
 Fra hallen ble vi loset videre innover i huset 
til Ann-Iren sitt domene, med stort kjøkken, 
bakerovn, serveringslokale (for besøkende) 
med peis og flott selskapslokale ovenpå med 
plass til 40 gjester. Hun fortalte levende om 
hvordan de gjennom de siste fem årene har 
bygget opp alt dette og fortsatt hadde mye 
igjen å gjøre. Gårdens gamle bakerovn fikk 
hun bygget inn i  eldhuset nettopp med tanke 
på å begynne med sitt eget foretak, og dette 
har da også utviklet seg meget positivt. Hun 
holder åpent for klubbmøter, selskaper av uli-
ke størrelser, minnestund, o.a.   
Til selskaper lager hun tradisjonsrik norsk 
mat med bl.a. elgkarbonader.  Hennes hjem-
mebakte brød er etterspurt. 
Foreløpig holder hun åpent på ettermiddagen 
på fredager. Hun har alt i meste laget å gjøre. 
Vi smakte på både vafler, lefser og kake og 
kan gå gode for at det smakte utmerket.  
Stedet kan anbefales på det beste, og det er 
fint turområde med gården som utgangspunkt. 
Litt mer informasjon finner den interesserte 
via Kvasir og ved å søke på Skjerkholt. 

ROTARYMØTE 16.11.09 
Møtested:    Rotarykjelleren 
Møteleder:  Visepresident Egil Vatne 
Program:    Julebord                    
Oppmøte:   Ca 70  % 
Gjester:       4 
Det er alltid hyggelig å komme til klubbens 
enkle lokale når det er pyntet til julebord. Så 
også denne gang – etter utmerket innsats fra 
komiteen, som også bød på velkomstdrink. 
I presidentens fravær, ønsket visepresident 
Egil en velantrukket forsamling velkommen 
til årets mest uformelle og populære møte. 
Dagens bursdagsbarn; Sven Inge, fikk gratu-
lasjonssangen med det samme han ankom, 
og i dagens anledning sang vi også om nis-
ser og dverger. Deretter var det bare å bære 
inn alle godsakene fra Idars kjøkken. Det var 
– som vanlig – velsmakende juletallerken i 
rikelig mengde. Drikke av ymse slag var det 
også god tilgang på, og stemningen rundt 
bordene var upåklagelig. Når så Kjell fortale 
om den ulykksalige potetskrelleren og andre 
fulgte etter med skrøner  av samme kaliber, 
så hjalp også det på stemningen. Tor Erik 
imponerte til slutt med å synge solo, en hel-
ler vanskelig sang om nok en person som 
ikke kom helt uskadet ut av en ellers intim 
aften.  
Men de kulinariske nytelser var ikke over 
med hovedretten. Som vanlig hadde også 
Ragnars Ingeborg en aktiv hånd med i forbe-
redelsene, og hennes multekrem ble fortært i 
betydelige mengder. Som om ikke det var 
nok disket hun også opp med hjemmelagede 
ostekaker til kaffen.  Da måtte selv referen-
ten til slutt kapitulere. Det var bare ikke 
plass til mer. 
Ved ni-tiden på kvelden erklærte visepresi-
denten at aftenens formelle festligheter var 
over, hvilket ikke syntes å legge noen dem-
per på forsamlingen. Det er bare å konstatere 
at nok en hyggelig aften i ”Kjeller’n” var 
fullført. Stor takk til komiteen og de som 
bisto med å skape en hyggelig aften.  
En spesiell takk til en alltid effektiv og inn-

satsvillig Ragnar, som ordner det meste for 
oss, og hans like effektive kone som til sta-
dighet skjemmer oss bort.   
ROTARYMØTE 23.11.09 
Møtested:    Rotarykjelleren 
Møteleder:  President Tore Leo Dalen  
Program:    Reserveprogram v/ Tor Erik 
                     - bilder fra Lofoten                    
Oppmøte:    65,5% 
Presidenten ønsket oss velkommen med et 
dikt fylt av tårer – en flom av tårer. Det pas-
set da også godt til hva værgudene har slup-
pet ned over oss denne måneden. 
Kveldens foredragsholder; Oddvar, hadde 
gyldig forfall, så vi må vente med hans ori-
entering om ny bankstruktur til en annen 
gang.  
Mads innledet så med et fyldig tre-minutters 
tilbakeblikk på engelsk historie på 1500-
tallet og Tudor-slektens kongelige. Der var 
det litt av hvert, men spesielt Henrik VIII 
har blitt husket – ikke bare som en dyktig 
regent men også som en storforbruker av 
dronninger. De han ikke likte henrettet han. 
En døde naturlig og en ble skilt. Bare en 
overlevde ham. Et respektert uhyre?  
Deretter stilte Tor Erik nok en gang opp med 

improvisert foredrag, 
som han innledet med 
allsang og gitarakkom-
pagnement om torsken. 
Sansynligvis var det lo-
fot-torsken han hadde i 
tankene siden han deret-
ter tok oss med på en 
billedsafari i Lofotens 
imponerende natur. Tor 
Erik kan det å ta bilder 

og vi fikk se utrolig mye flott og imponeren-
de natur, flora og fauna, med havørnen fang-
et inn med telelinse som et av blinkskudde-
ne. Blant mange steder han anbefalte å besø-
ke er langhuset ved Borg og museet på Å. 
Selv gjorde han og livsledsageren turen pr 
bobil i forhåndsbestilt godvær. Det kan også 
anbefales.  

Reidar 

Reidar Reidar 

Reidar 


