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Hei ,kjære Rotaryvenner. 

Så er et år tilbakelagt i Redaktørstolen, 
og de verste innkjøringsproblemene er 
løst. Det er en del arbeid med avisa, så 
får vi se hvor lenge jeg holder på. 

Jeg lovet den forje redaktøren å ta den 
i alle fall ett år. 

Den nye presidenten ble innsatt i 
vervet på siste møte i juni, nærmere 
bestemt den 29.juni, ved en enkel 
seremoni. 

Vi i klubben vil få ønske den nye 
Presidenten, - lykke til med sitt 
Rotaryår. Jeg håper også at han følger 
opp gode Presidenttradisjoner med  

« Presidenten har ordet.» Det er ikke 
alle som har like lett for det. 

Også det nye styret vil jeg få ønske 
lykke til i det nye vervet. Dere gjør en 
viktig jobb for klubben. 

ROTARYMØTE 4.05. 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møte leder: Presidenten 

Fremmøte: 68 % 

Program:  Klubbaften   

Presidenten ønsket velkommen og 
orienterte om kveldens program. 

Kveldens møte var denne gang 

« Presidentens Aften «  - En spesiell 
kveld med full middag, - Smågris fra 
Stjørdal gård. Gratulasjon også til Tor 
Erik Nævestad med fødselsdag den 
17. mai.  

 

Denne kvelde var ekstra hyggelig, da vi 
kunne tillegge klubben et nytt medlem. 

Kjetil Rødland  ble tatt opp denne 
kvelden, og fadder var Leif Fage. 
Rødland er annsatt i sparebanken Sør, 
med IT support som ansvarsområde. 
Vi vil få ønske Kjetil Rødland 

velkommen i Klubben. 

Videre  ble en  svært overrasket og rørt 
medlem -  Oddvar Pedersen - 
belønnet med utmerkelsen «Paul 
Harris «.  

Dette for sitt virke i klubben som PR 
mann, og klubbens ansikt mot Rotary 
Norden 

  ******* 

     

    Tildelingen av utmerkelsen  

        Paul Harris Fellow til 

              

Oddvar Pedersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ut i Det Blå ble  nevnt, og turen i år vil gå til 

I dette nummeret kan du lese om: 
01.06.Klubbaften.  

08.06. Golar Metall . Ved Trygve Eriksen 

15.06. « For kvinners helse » ved Solveig Melbye. 

22.06. Ut i det blå. 

22.06. Presidentskifte 

Programmer framover: 
06.06. Søvn  og søvnproblemer ved Bjørn Bjorvatn 

13.06. Sammenslåing av bedrifter.  Bjørn  Pedersen 

20.06 Sommertur til Kuben - det nye Aust  Agder  
     Museet. 

27.06. Design og Restaurant ved Erik Garaventa. 

Frammøte denne måned:  66 % 

 
100 %: :  Tor- Erik N., Oddvar P., Svein Inge M., 
Anne Berit N., Ragnar L.,  Mads O., Bjørn W.  

  
Møtt i andre klubber:  Ingen denne månden. 
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TVEDESTRAND ROTARYKLUBB 

Chartret 31. juli 1950 

Presidenten, fadder Leif Fage, nytt medlem 

Kjetil Rødland og innkommende president 

Olaf Jørg Hafredal. 

President Svein Inge Marcussen  og 

                 Oddvar Pedersen 

Ellers underholdt Presidenten 
med sang, og han imponerte 
flere med sangen:  

      «  Tilgivelsens kunst. « 

Det nye styret for 2014 -2015.     

President: Olaf Jørg Hafredal. 

Innk. President:  Helge Nilsen 

Past. President: Svein Inge 
Marcussen 

Sekretær: Line Abrahamsen 

Kasserer: Ole Devold 

Styremedlem: Cecilie Granerud 

http://www.rotary.no/


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

President 2015– 2016:  Olaf Jørg Hafredal 
Kollåsveien 7B, 4900 Tvedestrand.  

             Tlf. 906 02 806 
E-post:  

 

Fødselsdager : 

 
Mads Oppegaard     05.06 

Sekretær: Line Abrahamsen 
Vestervei, 4900 Tvedestrand Mobil :               
e-post:  
IT– ansvarlig: Leif Fage, Kalvenveien 21,  

4916 Borøy .    Tlf. 997 38 362 

 e-post:   leif.fage@gmail.com 

KJELLERPOSTEN,  
Redaktør.: Tore L. Dalen,  
Høyheiveien 6, 4900Tvedestrand. 

Tlf. 95047828 

E-post: toreleodalen@getmail.no 
 

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 08.06 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder: Presidenten 

Kveldens program: Golar Metall i store trekk ved 

Trygve Eriksen. 

Sang: « No livnar det i lunnar. « 

Presidenten ønsket velkommen, også til 

kveldens gjest : Liv Tønnesen. Gratulasjoner til: 

Tore Leo Dalen, Ellen Hertzberg. Olaf Jørg 

Hafredal og Arne Bjørnstad. 

Deretter var det Trygve Eriksens tur, som 

kvedens foredragsholder. Emnet i kveld var om 

Golar Metall og Tangen. VI kjenner jo alle 

Trygve, og han hadde selvsagt ikke problemer 

med å få fylt timen. Han var et oppkomme av 

kunnskap, og fikk oss alle til å lytte begeistret til 

det han hadde å si. Med litt påfyll fra Bjørn 

Walle Og Ole J. Thorsen, ble detaljer lagt fram. 

En bok om Golar Metall, er også på gang. Han 

fortalte også om opphavet til  

« Seks toget « ( Det går kl. 0600, om 
morgenen. ) Det var sik at arbeiderne på vei til 
formiddagsskiftet  gikk i toget ut til Tangen, og 
nattskiftet fikk gå i toget inn til byen.               

Egil V. 

 Rotarymøte 15.06. Møtested. 

Rotarykjelleren. Møteleder: 

Presidenten 

Kveldens foredragsholder: Solveig Melby. 

Sang: « Tusen bitar.» av Bjørn Avselius. 

Så over til foredraget, som handlet om —  

«For kvinners helse 1,6 mill. klubben. « 

Dette er opprinnelig en svensk organisasjon 

som allerede er blitt 16 år. Nå en internasjonal 

org. Den norske avdelingen er 4 år gammel. 

Det forskes alt vesentlig på menn, og dette vil 

da organisasjonen mene at det kan overføres til 

kvinner, Organisasjonen består av en 

helsefaglig gruppe som inkluderer alle ulike 

helsefag. Den samler inn penger til forskning av 

kvinnehelse. 

Det er en frivillig organisasjon uten betaling.  

Arendal er den første lokalavdeling som er 

etablert. Et interessant foredrag som det ble en 

del spørsmål rundt.                                    Egil 

V. 

Ut i det blå. Den 22.06. Grimstad 

Vi møtte opp på ruten kl. 17.30, og fordelte oss i 

privatbiler. Stort frammøte. Her hadde Oddvar 

Pedersen gjort en god markedsføringsjobb.  

Vi hadde for anledningen mange gjester med 

oss. 

Vi ble møtt av vertskapet 

– Johan B Ugland og 

sønnen  — Johan 

Fredrik Ugland på 

utsiden av 

Universitetsbygget, og 

ble så geleidet ned i 

kjelleren. Her ble de 

fleste overrasket ved 

første blikk. Vi hadde 

blitt fortalt at det var noe 

for enhver smak, men 

dette var imponerende. Om vi var imponert 

over utstillingen, så var vi like imponert 

over Johan B. Ugland ,som guidet oss 

gjennom lokalene. 

Han var utrulig artig å høre på. Her hadde 

de 

samlet på både bil, båt landbruksmaskiner. 

Ja, hva var ikke der. 

 

Han forklarte og pratet på inn og utpust. 

maskiner ja, hva var det ikke her! 

 

 

 

 

 

 

 

Tilslutt 

oppsummerte Johan Fredrik Ugland om 

Konsernets nyeste satsingsområder innen 

eiendom. 

 Med prosjekter, både i Oslo, Kristiansand 

foruten videre satsing i Grimstad. 

 

 

Dette var en omvising og opplevelse vi sent 

vil glemme vi som var der!  

                        Egil V.   

 

 

Rotarymøte 29.06 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder: Presidenten 

Presidentskiftet. 

Sang: Ved Skagerak 

Fremmøteprosent: 77% pluss 
gjester 

Avtroppende president, Sven Inge 
åpnet møtet og oppsummerte sitt 
år som president. 

Han takket spesielt det gode 
samarbeid med Oddvar  Pedersen 
og takket for all hjelp gjennom året. 

Takket også spesielt til Reidar 
Kjelstrup for arbeid med 

programmene. 

Det har vært et fint år med varierte 

programmer. 

Så var det presidentskiftet: 

Vi reiste oss ,og påtroppende 
president, Olaf Jørg fikk kjedet 
overrakt og ble ønsket velkommen  
som ny president.  

 

Johan B. Ugland 

 

Svein Inge Marcussen , avtroppende og 

den nye presidenten: Olaf Jørg Hafredal 


