
PRESIDENTEN HAR ORDET  

Kjære Rotaryvenner!  

Så har juli måned blitt histo-

rie. Det har ikke blitt så 

mange møter for meg denne 

måneden. Vi har vært i Lofo-

ten, nærmere bestemt i 

Kabelvåg, med mange turer i området. Det er 

et flott land vi bor i.                                       

 Jeg kom hjem til sommerturen, som denne 

gang gikk til Sjøfartsmuseet i Grimstad. Omvi-

seren var Frode Mindrebø, var kunnskapsrik 

og god å høre på. 

Han fortalte om aktivitetene i Vikkilenute, før 

vi gikk inn for å høre resten av historien.  

Fra de to første møtene, har jeg fått gode til-

bakemeldinger. Det siste i juli, ble også et 

greit møte. Arendal og Nedenes Rotary, har 

tatt initiativ til en ROTARYSTAND under Aren-

dalsuka den 15.—20. august. De andre klubbe-

ne er invitert til å være med. Jeg  håper noen 

av våre medlemmer kan stille for å profilere 

vår klubb. Standen blir på Torvet i Arendal. 

Det er Shelter Box og Water Surviel Box som 

vil bli vist fram.  

Vi er også invitert til møte med Petter Skauen i 

Biblioteket i Arendal den 16.august kl. 1900. 

Han er dyktig på « Fred og Forsoningsarbeid, 

og jeg håper at så mange som mulig kan 

møte. 

                                    Hilsen Ragnar Lofstad. 

      ROTARYMØTE 04.07.2016. 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder: Past President O. J. Hafredal 

Program: Uttrykk fra sjølivet, -  

hvor kommer de fra? Ved Odd Fagerland 

Fremmøte: 58,6 % 

 
Past Presidenten åpnet møtet og ønsket vel-
kommen. Det er kommet brev fra avgående 
Guvernør som takker for Rotary-året som er 
gått.  Det er 1.926 medlemmer i distriktet pr 1. 
mai 2016. Kommende Guvernør er Sigurd 
Høeg.  Tor Erik rettet en takk til forrige presi-
dent i Tvedestrand Rotaryklubb, Olaf Jørg. Det 
har vært et flott år med god ledelse av klubben, 
sa Tor Erik. Olaf Jørg fikk varm applaus. 
 
Odd Fagerland var kvel-
dens foredragsholder, og 
fortale hvor mange av sjø-
manns-uttrykkene stammer 
fra. Vi har lånt spesielt 
mange uttrykk fra Neder-
land. Nederland var en stor 
sjøfartsnasjon på 1600-
tallet og et økonomisk sen-
ter. Det var tett kontakt 
mellom Nederland og Norge. Navn som Spits-
bergen og Jan Main er opprinnelig nederlandsk. 
Det er samme er ordene babord og styrbord, 
lugar, ballast, bidevind, bulk, farvann, flott, 
fortøye, fyr og skaffetøy. Noen ord har vi fra 
engelsk, f.eks. kantre, matros eller leider.  
Andre ord er opprinnelig norske, som ferge, led 
eller lei, havn, tilje, tofte eller toll. 
Det var stor utvandring fra Norge til Nederland 
på 1600-tallet. Omlag 25 % av matrosene på 
Nederlands største krigsskip var norske.  Men 
få nordmenn kom opp i gradene, da nederlen-
derne sjelden slapp utenlandske sjøfolk til. 
              Svein Jordahl 

 

Rotarymøte 11. juli 2016  

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder: Past president  O.J.Hafredal 

Program: Foredrag av Dag Søraker "Furøyas 
venner" 

Møteleder ønsket velkommen og særlig velkommen 
til dagens foredragsholder Dag Søraker. 

Frammøte: 40% 

Etter lystig sang om "Island in The Sun" viste  

Møteleder til månedsbrevet fra distriksguvernør 
Sigurd A. Høegh. 

Han har vært med på diskusjoner om nye rutiner i 
Rotary. Kanskje vi må legge om rutinene noe for å 
tiltrekke oss den yngre garde.  

Så gikk ordet til Dag Søraker: 

Furøyas Venner ble stiftet på møte 7.4.16 og har i 
dag 77medlemmer, 8 barn og 7 støttemedlemmer.  

Formålet er å organisere og gjennomføre dugnader 
med vedlikehold og opprusting av bygninger og ute-
miljøet på øya. Dette gjøres i samarbeid med Furøya 
IKS som ble stiftet i 2014.. 

Øya er på 270 mål inkl. Hestøya.                                 

Etter diverse eiere fra tidlige tider, ble øya i  1993 
kjøpt av staten ved direktoratet for naturforvaltning. 
Miljødep. fredet alt på øya i 2002. Dermed er det en 
del begrensninger med hva som kan gjøres og hvor-
dan. Det er allerede gjort mye med bygging av bryg-
ger og satt ned fortøyningspåler samt bøyer for 
akterfortøyning. Stor ære til Seilforeningen, som har 
gjort en stor jobb med dette. 

Turistforeningen 
er også involvert 
og disponerer 
forpakterboligen 
for utleie.  

Ubetjent.     

 8 sengeplasser.       

Det er planer for 
alle bygningene, men her må det prioriteres, da bud-
sjettet for  Furøya IKS er på ca. 800.000,- pr. år. Men 
med entusiaster som Dag Søraker, har vi stor tro på 
at arbeidet skrider frem og at øya blir et stadig bedre 
tilbud for allmenheten.  

All ære til Dag og hans medlemmer i Furøyas Venner 
for alt som er gjort, - og som vil bli gjort i tiden som 
kommer.    Geir N. 

 

Fremmøte denne måned. Fremmøte : ??,?  

 

Da dataen til sekretæren er nede, - - 

derfor kommer 100 % frammøte for 

denne måneden i augustnummeret. 
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TVEDESTRAND ROTARYKLUBB 

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i August: 

 01.08.Okonomi ved Viktor Normann 

08.08. Hvor går Hellas ved Sverre Stubb. 

15.08. 2 Seniorer om livsløp og erfaringer. 

22.08. Kommunereformen. Per Kr. Lunden. 

29.08. Forberedelse til klubb Assembly. 

Programmer i denne måneden: 

04.07.  Uttrykk fra sjølivet ved Odd Fagerland 

11.07. Furuøyas venner ved  Dag Søraker.  

18.o7.  Sommertur. Sjøfartsmuseet i Grimstad. 

25.07 . Skogen vår i gammel tid ved  
             Kåre Haugås



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: mailto:ojhafredal@gmail.com 

Sekretær: Line Abrahamsen 

Vestervei, 4900 Tvedestrand                       

Mobil :    Tlf.  906 35 008                                 

E-post: lineabra@getmail.no 

Fødselsdager : 

04.08. Brita Tosseviken 
21.08. Line Abrahamsen 
28.08. Svein Jordal. 
 
04.09. Bjørn Walle 
12.09. Kristin Reksten 
 

KJELLERPOSTEN,  

Tvedestrand Rotaryklubbs avis.                

Utgis en gang i måneden. 

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

Tlf. 95047828 

E-post: toreleodalen@getmail.no 
 

IT– ansvarlig: Leif Fage, Kalvenveien 21,  

4916 Borøy .    Tlf. 997 38 362 
E-post:   leif.fage@gmail.com 

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  18.07 2016 

Møtested: Sjøfartsmuseet i Grimstad 

Turledere: Oddvar Pedersen og Geir Nylen 

Program: Sommertur 2016. 
 

Årets sommertur gikk med buss til Sjøfartsmu-

seet i Grimstad. 33 medlemmer , ledsagere og 

gjester møtte opp, og det var en meget fin stem-
ning på turen vestover. 

Komiteen sørger for at 

ingen gikk tørste fra bus-

sen i Grimstad. 
Frode Mindrebø fra 

museet orienterte om 

institusjonen og om sjø-

farten i fylket. Museet, 
som ligger i Hasseldalen 

med fin utsikt mot Vikki-

len,  ble åpnet i april 2015.   

 
I Hasseldalen har det vært verft og rederivirk-

somhet i 150 år.  

Vi fikk en oversikt over hvordan man i fylket 

greide, eller ikke greide, overgangen fra seilskib 
til dampskip og så en flott utstilling. 

Etter omvisning og rundtur i museet ble det 

servert deilig ørretrett med tilbehør, fra res-

tauranten Smag og Behag.  

  

 

De gamle seilskutene var flotte skip,  

og god skibsbyggerkunst. 

Det var  en del å se på, men ikke imponere . 

Og så var det å sette seg i bussen, og  

starte hjemturen. 
 

Gjester uttrykte stor takk til klubben gene-

relt og tur-komiteen spesielt for en flott tur.  
             Svein Jordahl 

 
ROTARYMØTE 25.07.2016. 

Møtested:  Rotarykjelleren                            
Møteleder: Presidenten 
 

Program: Skogen vår i gammel tid, 

nåtid og fremtiden, v/ Kåre Haugaas. 
 

Presidenten ønsket velkommen. Det var midt i 

ferietiden på en dag med godt vær,  og fremmø-

tet bar preg av det. Men det var et interessant 
program!  

 
 

Foredragsholderen, Kåre Haugaas, er  politi-

ker  Tvedestrand. Han er født i Froland, var elev 

ved Holt Landbruksskole i 1972, og har  bodd i 
Tvedestrand siden da.  

Er nå regionleder i Norsk Virkesmåling for 

fylkene fra Telemark til og med Sogn og  Fjor-

dane.  
I 35 år har han drevet i dette yrket og kjenner 

skogbruksnæringen godt. 

  

I gamle dager 
var det hog-

ging, kjøring, 

gjerne med 

hest, fløting 
og saging på 

sagbruk.  I 

dag er det 

hogstmaski-
ner med stor produksjon, lassbærere, færre og 

større tømmerbiler, færre og større sagbruk og 

produksjonsbedrifter. Det er eksport til utlandet 

og nyplanting i kvistvaser og hjulspor.  
Det er dårligere utdannelse, mener Haugaas. 

Det blir ikke hugget særlig mer en tidligere, 

men i gamle dager ble det hugget litt hvert år, 

mens det nå hugges mye sjeldnere, men mye 
mer hver gang. Haugaas var redd for at det idag 

er manglende planting, manglende kunnskaper 

og manglende rydding og avstandsreguleringer.  

Manglende interesse for å overta og så høye 

priser at det er vanskelig å føre virksomheter 

videre. Det gror til, sa Haugaas, men kanskje 
ikke med kvalitetstømmer og vi kan få en skog 

som ingen liker. Han påpekte den sentrale rollen 

Jordøya på Simonstad spiller i skogbruksnæ-

ringen. Det er et av landets største sagbruk. Han 
fortalte om sortiment, treslag og hvilke produk-

ter man får ut. Men alt var bedre før! 

            Svein Jordahl 

Foto til dette nummeret er fra:       

Svein Jordal, Oddvar Pedersen og            

Redaktøren, Tore Leo Dalen. 

En stor takk for fine bilder. 

Rotaryanere:  

Ha fortsatt en fin sommer!  


