
Redaktørens hjørne. 

Stjernetegn	i	april:	
VÆREN	
21.mars	–	20.	april	
Du	er	modig,	energisk,	konkurranseinstilt,	
men	kan	være	noe	uheldig	med	din	impulsi-
vitet,	og	oppfattes	selvsentrert.	

TYREN 

20. april – 21. mai 
Du er utholdende, rolig og stabil, og orien-
terer deg mot kvalitet og skjønnhet. Men 
du kan også bli eiesyk og nytelsessyk. 

Ang. Honnørfesten.  

Jeg vil som leder av Servicekomiteen, 
der også Honnørfesten hører med, få 
takke alle for en flott innsats før, under 
og etter festen sist mandag. Jeg har 
fått mange tilbakemeldinger fra gjester. 
De er bare positive, og de setter stor 
pris på initiativet fra Rotary. 

Takk skal dere ha alle sammen. 

   Oddvar Pedersen 

 

Kom, mai, du skjønne, 
milde, 
gjør skogen a er grønn, 
og la ved bekk og kilde 
fiolen blomstre skjønn! 
Hvor ville jeg dog gjerne 

        at jeg igjen deg så! 
        Akk, kjære mai, hvor gjerne 
          gad jeg i marken gå!              

             D. Jæger                                                           
 
ROTARYMØTE 13.04. 
Møtested: Rotarykjelleren 

Møte leder: Presidenten 

Fremmøte: 71 % 
Fremmøte: 71% 

Program:   Kommunereformen 

         ved Jarle Bjørn Hanken 

 

 

 

 

 

Hanken startet foredraget med å opplyse at Tve-
destrand kommune hadde flere innbyggere ved 
kommunesammenslåingen i 1960 enn det vi har 
i dag. I nordisk målestokk har vi i dag mange 

små kommuner mens vi  i Europeisk målestokk 
ligger mer midt på treet.        
Mye har forandret seg siden 1960 i Norge. 
Kommunikasjon, samferdsel, broer. Vi har fått 
mange nye lover å forholde oss til. Kommunene 
har fått mange nye og store oppgaver overfor 
innbyggerne. Og vi er blitt mye mer sentralisert. 
En økning fra ca. 50%  i 1960 til 80% i dag.  
Folketallet i landet har økt betydelig og befolk-
ningen blir stadig eldre.  Hvorfor nye og større 
kommuner? Byene strenger større plass. Vi har i 
dag byområder med flere kommuner uten god 
samordning. Mange kommuner har gammeldag-
se grenser som ikke er tilpasset hverdagen i 
2015.  Små kommuner er sårbare. Folk reiser til 
større sentra. Små kommuner klarer ikke å leve-
re alle pålagte tjenester det stilles krav om i en 
moderne samfunn. Spørsmålet blir da hvordan 
man kan opprettholde gode tjenester i kommu-
nene i fremtiden når nær 50% av befolkningen 
er eldre mennesker.             Stortinget har derfor 
gitt kommunene i oppdrag å løse disse proble-
mene ved å vurdere og slå seg sammen med 
nærliggende kommuner. Forslaget skal fremleg-
ges for stortinget innen 1. juni 2016.  I 2017 
skal så stortinget vurdere kommunesammenslå-
ingene. Stortinget legger ingen absolutte krav til 
størrelse. Hensiktsmessighet og funksjon blir 
viktige kriterier i denne vurderingen.        
Hva blir så fordelene ved nye og større kommu-
ner? De får større tyngde og konkurransekraft 
regionalt. Bedre til å samordne regional sam-
funnsutvikling. Kommunene vil klare større 
lovpålagte oppgaver som kommer framover.          

Valget/alternativet for kommunene blir. Fortset-
te som ”små kommuner” eller slå seg sammen 
med en eller flere andre kommuner. Ved sam-
menslåing kommer sentraliseringsfrykten og 
mulig tap av identitet. Byskrekk og byarroganse 
kan bli farlige ord for mange. Klarer man i dette 
bildet å se framover for egen kommune og byg-
ge noe nytt og funksjonelt for fremtiden 

 Uansett hva som skjer med kommunesammen-
slåingen må vi sammen bygge nytt for å løse 
fremtidens behov og problemer. 

       Ref. Bjørn W. 

I dette nummeret kan du lese om: 
06.04. Møtefri p.g.a. 2. påskedag. 
13.04.Kommunereform ved Jarle Bjørn Hanken 
20.04. Lensmannskontoret og politireformen.  
           Ref. fra Peisaften. 
23. 04. Honnørfest på Rådhuset. 
 

Programmer framover: 
 
 04.05. Klubbaften. Egoforedrag fra Geir Nylen 
11.05. Ny videregående skole ved Ordfører. 
18.05. Bedriftbesøk til «Den lille dyrehage» 
25.05. Møtefri p.g.a. 2. pinsedag  
 

Frammøte denne måned:  67 %
 
100 %: Ole J. Th., Arne B., Tanja H., Egil V., 
Line A., Trygve B., Svein J., Trygve E.,  
Tor- Erik N., Oddvar P., Knut S., Hilde Marie N.  
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      Makrell 
(Scomber scom-
brus) er en pela-

gisk fisk som er vanlig i det nord-
lige Atlanterhavet og Middelha-
vet. Den har et karakteristisk ut-
seende med svarte striper langs 
kroppsiden, og er blant de mest 
kjente fiskene i Sør-Norge, både 
som matfisk, til sportsfiske og 
som et tegn på sommer. Unge ek-
semplarer kalles for pir. 
Den har en strømlinjeformet 
kropp tilpasset et liv der den 
svømmer raskt i de frie vannmas-
ser. Arten foretar lange vandring-
er og kommer inn til norskekysten 
om sommeren. Fisket etter ma-
krell har stor økonomisk betyd-
ning, og Norge er blant landene 
med størst fangst. Det tradisjonel-
le norske makrellfisket har fore-
gått i Skagerrak og Nordsjøen. I 
de siste årene har arten vandret 
lenger nord enn før, og den er nå 
vanlig også i Nord-Norge. 

   Arkivbilde av foredragshoderen 



Tvedestrand Rotary Klubb 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 
e-post: tvedestrand@rotary.no 
Internett: www.tvedestrand.rotary.no  
President 2013- 2014:  Svein Inge Marcussen  
Margrethes vei 4, 4900 Tvedestrand.  
Mobil: 915 36 444 
e-post: Sveninge@solbygg.net  

Fødselsdager : 
 
Terje Skretting  02.04 
Egil Vatne   27.04 
Tor Erik Nævestad  17.05 
Tore Leo Dalen   25.05 

Sekretær: Tanja Høiseth,  
Furulyveien 4, 4900 Tvedestrand 
Mobil: 99539953 epost: tanjh@online.no 
IT– ansvarlig: Helge Nilsen, Gjevinggården,  
4912 Gjeving. e-post: admin@sentralvaskeri.no 
KJELLERPOSTEN, Redaktør.: Tore L. Dalen,  
Høyheiveien 6, 4900Tvedestrand.Tlf. 95047828 
E-post: toreleodalen@getmail.no 

- Men først etter prøvespill og aksept!  

- og så hjemover ... 

   Fra Solberggruva. 

 
ROTARYMØTE 02.04. 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder: Visepresident Olaf 

                      Jørg Hafredal 
 

Program: Politireformen 

Fremmøte:  68 % 
Visepresident Olaf Jørg ønsker velkommen. 
Tor Erik Nævestad fortalte kort om opplevel-
sen med å være hjerteinfarktpasient ved syke-
huset i Arendal. Fin mottakelse, effektiv og 
god behandling. Innleggelse og behandling 
skjedde i forrige uke og denne mandagen var 
Tor Erik på møte igjen. 
Oddvar Pedersen fikk lagt på plass de siste 
brikkene til neste mandags honnørfest.  Alt ser 
nå ut til å være klart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reidar Kjelstrup ( Arkivbilde.) 
 
kom inn som foredragsholder i stedet for lens-
mann Bjørnebakk om politireformen. Gammel-
lensmann Reidar fortalte først om politiets 
historie og utvikling. Amtmenn, vektere, lens-
menn, politi, påtalemyndighet, namsmenn og 
sekretariat for forliksrådet har vært lensmenns/
politiets roller og oppgaver opp gjennom tide-
ne.  Lensmannen har gjerne hatt andre oppga-
ver også, f. eks i forbindelse med auksjoner. 
Lensmannen hadde i mange år delvis lønn fra 
staten og delvis lønn fra diverse jobber og 
engasjementer i lokalsamfunnet. Fra 1937 har 
vi et statlig politi.  Den nye politireformen tar 
sikte på å ha mer nærpoliti. Det er forslag om å 
redusere antall politidistrikt fra 27 til 12. Agder 
blir et eget distrikt.  Distriktene skal bli mer 
selvhjulpne og mer teknologi skal tas i bruk.  
Det er forslag om at flere oppgaver som politiet 
har i dag skal overføres til andre, bl.a. Krimi-
nalomsorgen, Mattilsynet, kommunene, Statens 
Vegvesen og helsemyndighetene. 
Målet med nærpolitireformen er å få et kompe-
tent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolk-
ningen bor, og samtidig utvikle gode fagmil-
jøer som er rustet til å møte dagens og morgen-
dagens kriminalitetsutfordringer. De viktigste 
tiltakene er styrking av nærpolitiet gjennom 
krav til polititjenesten, færre, men mer robuste 
og kompetente politidistrikter, mer samarbeid 
mellom politiet og kommunene og noe færre 
oppgaver for politiet. Alt i alt mener Kjelstrup 

at politi- og lennsmannstjenestene blir bedre 
med den nye reformen. Forslaget til refor-
men (proposisjonen foreligger) tas sikte på 
å bli behandlet i Stortinget før sommeren.  
    Svein Jordahl 
.  

Rotarymøte 27. april  
Sted: Tvedestrand Rådhus 
Presidenten og festkomiteen ledet møtet 

Frammøte 50% 

Program: Honnørfesten på   
         Rådhuset 

Presidenten åpnet møtet med å ønske vår gjes-
ter hjertelig velkommen.                                                                            
Deretter overtok festkomiteen ved Bjørn Walle 
ordet for kvelden. Det er flott og hyggelig å se 
at så mange og trofaste gjester møter opp år 
etter år. I år ble deltakerantallet vel 50 som 
sammen med 20 rotarymedlemmer  gledet seg 
til noen hyggelig  timer på rådhuset denne flott 
vårkvelden. 

Vi åpnet tradisjon tro med en allsang før vi 

serverte våre gjester flotte hjemlagede smør-
brød, kaffe og brus. Smørbrødene var om mu-
lig enda flottere enn i fjor.  

Praten gikk livlig rundt bordene, og det var 

nesten med beklagelse Bjørn måtte bryte inn 
for å opplyse om at vi nå ut bøkene for gjette-
konkurransen.  

 

I år skulle de gjette på hvor mange innbyg-
gere det var i  kommunene Tvedestrand , 
Holt og Dypvåg til sammen da de ble slått 
sammen i 1960.. 

Til hjelp fikk de opplyst at det i dag bor ca. 
6048  mennesker i kommunen. Og da dunne 
man jo lure på om folketallet var gått opp eller 
ned siden 1960. For å ta det med en gang. Fol-
ketallet var i 1960 6486 personer. Altså var det 
flere folk i kommunene i 1960 enn det er i dag 
noe som nok forbauset flere av våre gjester 

Etter maten underholdt Kjell Morka med sang 
og mange gode vitser som fikk latterdøren på 
vid vegg hos mange.            Etter underhold-
ningen hadde vi en ny allsang og så ble det 
kaffe og bløtekaker. Dette falt også i god smak 
hos alle og mange skrøt av de flott kakene. 

Etter at kaffe og kake var vel fordøyd var det 
blomsterutdeling til den første påmeldte, til den 
som hadde flest påmeldte til festen, til eldste 
dame og til eldste mann. Dette er alltid et po-
pulært innslag under festen der gjestene lærer å 
kjenne hverandre litt bedre. 

Til slutt gjensto det bare å takke for en hygge-
lig kveld og ønske alle hjertelig velkommen 

tilbake neste år.                         Ref. Bjørn W. 

 

 

 

Jeg ser fram til neste års HONNØRFEST! 


