
 

 
ROTARYMØTE 17.12. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Mads Oppegaard 
Frammøte: 58% 

rundt bordet. Vi fikk en hyggelig kveld og 
var  med på at vi fikk en fin avslutning i Ro- 
tarykjelleren rett før jul. 
Møtet sluttet med at Mads ønsket alle en 
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Program: Presidentens aften 
President Mads ønsket velkommen. 

riktig god jul.  
Ole Jacob Thorsen Chartret 31. juli 1950 

Kveldens sang var; ”Regnet er en venn.” av 
Lillebjørn Nilsen. Thor Erik spilte på gita- 
ren sin som hjalp oss gjennom - for mange 
av oss, en litt ukjent sang. 
Ingen hadde møtt i andre klubber den siste 
uken. Mads takket for en hyggelig juletil- 
stelning vi hadde forrige mandag i Laget 
kirke. 
Kveldens program var Presidentens aften. 
Mads startet med å fortelle fra en bok han 
hadde om gamle juletradisjoner i Norge, 
med vekt på det overnaturlige. Rundt julen 
hadde folk stor frykt for Åsgårdsreien. 
Mange hensyn måtte tas for å beskytte seg 
mot dette ondet. 
Videre leste Mads fra Rensehåndboken og 
om alle de praktiske tingene en kunne foreta 
seg ved rengjøring. En artig episode fra bo- 
ken var om hvordan en skulle rense en strå- 
hatt. Dette er sikkert nyttig opplysning for 
alle som måtte ha en slik hatt! 
Mads leste også fra en bok om faste uttrykk 
som en benytter i hverdagen, men som vi 
ikke tenker over hvor uttrykket egentlig 
stammer fra. Dette var nyttig og interessante 
opplysninger for mange av oss. 
Ellers så hadde vi en hyggekveld med hjem- 
mebakte kaker og kaffe. Praten gikk livlig 

Det er i dag 4. søndag i advent og jeg redi- 
gerer den siste Kjellerposten for 2012. 
Tankene vandrer og formulerer: 

Jula er blitt veldig kommersialisert, og 
stress og mas tærer på overskudd og tid. 

Vi sørger over en venn og markant person- 
lighet som har gått bort, og det er mange i 

vår nærhet som har det vondt. 
Det er derfor vanskelig, men tross alt: 

Vi gleder oss til jul 
- til julaften - i kirken; til julemiddag og 
”selve kvelden” med glade unger som 

sikkert også får mye av det de ønsket seg. 
Julens samlinger med familie og venner 

setter vi også stor pris på. 
Og turer i skog og mark - kanskje på ski, 
eller med unger på kjelker på Nes Verk. 

Ja, det er moro.... Juletrim og 
frisk luft gjør godt 

og tar også bort litt av juleflesket. 
Jeg ønsker dere alle 
En Innholdsrik Jul! 

og 
Et riktig Godt Nytt År! 

i ekte Rotaryånd. 

 
PRESIDENTEN HAR ORDET 

Kjære.Rotaryvenner! 
Et halvår er gått og jeg kan se 
tilbake på seks måneder som 
resirkulert president. Jeg sit- 
ter med en følelse av at alt 
har gått som på skinner denne 
høsten. 

Programkomitéen har gjort et solid forar- 
beid som har resultert i et godt, interessant 
og vel avbalansert program. For oss og alle 
våre trekkfugler er nok julimøtene med 
sommerturene litt spesielle. Besøket til Den 
Nøgne Ø med over 50 deltakere er litt av en 
rekord. Jeg vet at turkomitéen allerede for 
neste sommer har spennende prosjekter på 
gang, som også sikkert vil samle mange del- 
takere. 
I løpet av høsten ha tre av våre eldre med- 
lemmer meldt seg ut. Det er vel naturlig at 
forholdene med årene endrer seg, slik at det 
ikke alltid er like lett å forene et medlem- 
skap i Rotary med en ny livssituasjon. 
Tvedestrand Rotaryklubb vil takke Roald, 
Kjell og Rolf for et langt og godt medlem- 
skap. 

 
det samme, og selv innen barne- og ung- 
domsarbeid er det vanskelig å finne ledere 
og trenere. Man kan stille seg spørsmålet 
om vi er attraktive nok, om vi betyr noe for 
unge mennesker, som gjør at de vil bruke tid 
med oss i Rotary. Vi vet at Rotary på mange 
måter har gode svar på alt det unge genera- 
sjoner streber etter og ser som det rette. Å 
kommunisere dette er vår store utfordring. 
For verden omkring oss er Rotary det som 
”de andre” tror om oss – det samlede inn- 
trykk av hva de hører og ser fra oss, både 
som enkeltindivider og som organisasjon. 
Kanskje kunne vi hver og en bli litt flinkere 
til å  fortelle venner og kjente om Rotary og 
det gode arbeidet vi gjør. 
Medlemskomitéen er i gang med en stor re- 
krutteringskampanje hvor vi har over tjue 
navn på blokka. Disse skal inviteres til et 
orienteringsmøte i begynnelsen av januar. 
Så får vi håpe på et godt resultat. 
Så vil jeg ønske alle mine Rotaryvenner en 
gledelig jul og vel møtt i det nye året! 
Til slutt et lite Gruk til glede: 
 
DEN SJÆLDNE GLÆDE 

 
 

Fødselsdager framover: 
 

Asbjørn Bråtane 25.12.32 
    Tanja Høiseth    14.01.64 

 
FRAMMØTE DENNE MÅNED: 58,2% 
100 %: Arne, Olaf Jørg, Mads, Tor Erik 
Møtt i andre klubber: Ingen meldte. 

Litt tristere synes jeg det er når relativt nye 
unge medlemmer finner å måtte melde seg 
ut. Vi er ikke alene om å måtte arbeide hardt 
for å holde medlemstallet på et riktig nivå. 
Mange frivillige organisasjoner sliter med 

Man skal ikke 
ærgre seg 
over de dumheder 
hvoraf ens liv består 

Nei, man skal 
glæde seg 

over den enkle dumhed 
man ikke begår 

 
Mads 
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I dette nummeret kan du lese om: 
03.12. Klubbaften m. årsmøte og valg. 
10.12. Kirkebesøk. Laget kirke. 
17.12. Presidentens aften. 
24.12. Møtefri - Julaften. 
31.12. Møtefri - Nyttårsaften. 

Programmer framover: 
07.01.13: Klubbaften v/presidenten. 
14.01.13 Rikets tilstand v/Rådmannen. 
21.01.13. Pilgrimsferd v/Bjørg Håland 

Bjørnstad. 
28.01.13. Næringshagen og nye 

bedrifter v/Tor Arne Hauge. 



 

 
ROTARYMØTE 03.12. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Mads Oppegaard 
Frammøte: 64% 
Program: Valg 
Kveldens sang: "Mykje lys og mykje var- 
me" av Åge Aleksandersen. 
Thor Erik var stedfortreder for vår tradisjo- 
nelle kapellmester. Han hadde tatt med seg 
sin gitar og ledet oss gjennom en flott sang. 
Kveldens program var valg. 
Presidenten delte ut ferdige lister slik at det 
bare var for oss å krysse av for de aktuelle 
kandidatene. Vi ble oppfordret til å stemme 
taktisk, slik at vi får til en riktig rotasjon 
med styremedlemmene. Det skulle, som 
vanlig, velges 4 styremedlemmer. Presiden- 
ten for det kommende året er valgt tidligere. 

møtetid. Dette vil komme på dagsorden se- 
nere, og Mads ba medlemmene tenke gjen- 
nom dette for senere vurdering. 
Mads opplyste at vi i januar skal vi ha et 
møte med nye potensielle medlemmer. Det 
er allerede sendt brosjyremateriell til en del 
personer som vil være mulige kandidater. 
Mads opplyste at det er ønskelig at vi kun- 
ne finne en mulig kandidat som vi kan sen- 
de ut som en utvekslingsstudent. Samtidig 
må vi finne mulige vertskapsfamilier for en 
student som vår klubb kan ta inn. Mads øns- 
ket en person som kan lede dette som et 
prosjekt og finne mulige kandidater å sende 
ut, samt å finne mulige vertsfamilier. 
Det ble opplyst at det er mulig å søke Dist- 
riktet om ekstra midler til vårt prosjekt i Na- 

Deretter sang vi ”Glade Jul”. 
Svein Jordal leste to julefortellinger; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den klassiske fortellingen om Marte Sven- 
nerud og hennes faste uttrykk: «Itte noe 

Nede i den gamle skolestua hadde Anna 
Klara stelt i stand ”Kirkekaffe” til oss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi hadde et hyggelig samvær med god Ro- 
taryprat rundt langbordet. 

irobi. 
ROTARYMØTE 10.12. 
Møteplass: Laget kirke 
Møteleder: Ole Jacob 

Ole Jacob Thorsen knussel». Deretter leste han Juleevangeliet 
fra den nye Bibeloversettelsen. Dette satte 
oss i skikkelig julestemning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mads, Ellen Nora og Olaf Jørg ble valgt til 
«tellekorps». 
Resultatet av valget ble som følger; 
Olaf Jørg Hafredal 
Sven Inge Marcussen 
Ellen Nora Bodin 
Tanja Høiseth 
Valget ble godkjent med akklamasjon. 
Mads opplyste at etter jul så må klubben vår 
melde seg inn i Brønnøysundregisteret. Det- 
te vil han selv ta seg av. 
Videre tok Mads opp mulig endring av mø- 
tetiden vår. For mulig nye potensielle med- 
lemmer, vil det være en fordel med senere 

Gjester: Medlemmers ledsagere og noen få 
barn. 
Program: Julemøte i Laget kirke 
 

President Mads 
ønsket velkommen 
og gav ordet til 
Ole Jacob som le- 
det møtet i kirken. 

 
 
 
Det var et stemningsfullt møte som alltid 
tidligere. 
 
Kristoffer, 
sønn til 
Line, tente 
adventsly- 
sa og leste 
dikt i for- 
bindelse 
med at 
lysene ble 
tent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prost Ole Jakob Modalsli fortalte så om sin 
ungdomstid etter ferdig utdannelse og om 
sin tvil om han faktisk ønsket å bli prest. 
Ett års studie i Boston, gav han mange nye 
og gode impulser og gjorde at han ønsket å 
bli i prestegjerningen. 
Dette var en gripende fortelling om noe vi 
alle sliter med; - Kan vi virkelig tro? 
Tradisjonen tro, tente vi hvert vårt julelys i 
«Globen» og deretter avsluttet vi i kirken 
med å synge «Deilig er jorden» 

 
 
 
Til de minste vanket det en liten pose med jule- 
godterier. Og Adrian og Zander koste seg. 
Mads avrundet kvelden ved å dele ut blomster 
til de som hadde vært med på å gjøre dette til en 
minnerik kveld; 

Blomster gikk til 
Anna Klara og 
Prost Modalsli. 

Og - selvsagt, også til 
kveldens organist, 
Sissel Andreassen. 

 
Alle fotos i Laget: 

Tor Erik Nævestad 
 
 
 
 
 

Ole Jacob kunne 
puste lettet ut etter 

enda et hyggelig 
førjuls kirketreff. 

 

Ole Jacob Thorsen 


