
PRESIDENTEN HAR ORDET  

Kjære Rotaryvenner! 

Vi har begynt på høstmå-

nedene, og presidentåret 

mitt er godt i gang. 

Om det er alderen som 

gjør det, vet jeg ikke, men tiden flyr. 

Sist måned var det varierte programmer. 

Vi begynte med Clubb Assembly med litt 

attåt. Vi må prøve å leve opp til målene vi 

har satt oss. At Boligstiftelsen  hadde så 

mange eiendommer, var jeg ikke klar over.   

Ut fra referatene har det vært god dialog 

på Peismøtene, og mange forslag har kom-

met inn. En stor takk til vertene. 

På siste møte på Bokhotellet, var det godt 

frammøte av medlemmene, og mange 

gjester. Jeg få takke de  av medlemmene 

som stilte  opp på Yrkesmessen på  Ung-

domskolen , og til komiteen for Rotary 

opplysning, som hadde et kveldsmøte for 

de siste opptatte medlemmene. Den sam-

me komite vil med jevne mellom ha Rotary 

opplysning  i klubben. 

Det er også noen som ønsker flere klubb-

aftener med mindre program, - og mer tid 

til prat. Det burde vi få tii. Det sosiale er 

også viktig.  

Sist Astrid Hareide var hos oss, nevnte hun 

at prosjektet vi er med på ville opphøre i 

2018. Et prosjekt er over et bestemt 

tidrom. Så vi må diskutere : «Hva nå?.» 

Svein Jordal har kommet med forslag om å 

vurdere ungdomsutveksling. Det er stund 

siden sist. At ungdom kommer ut og 

knytter vennskap over landegrensene, er 

noe av Rotarys målsetting. Å arbeide for 

internasjonal frd og forståelse, er viktig for 

ungdom. 

Jeg vet det vil komme mange spørsmål om 

hva vi skal fortsette med. Og den disksjo-

nen tar vi. Hilsen Ragnar Lofstad. 

ROTARYMØTE 05.09.2016. 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder:  Presidenten. 

Program:  Club Assembly 

Fremmøte: 42,8 

Presidenten åpnet møtet og ønsket vel-

kommen.  

Kort orientering om Guvernørens måneds-

brev. Det omhandler medlemsutvikling, 

(og kan leses på hjemmesiden). 

Tre minutter ved Mads Oppegaard.  

Refleksjoner fra aksjemarkedet og spesia-

listenes evner til å spå om fremtiden. In-

dexfond med lav risiko best for småspare-

re (og noen store sparere). 

( Anne Berit Nedrebø har tre minutter på 

neste møte. ) 

Medlemsutvikling 

Hilde Marie Nistov orienterte om status. 

Tre aktuelle nye medlemmer, foreslått av 

tre medlemmer, som dermed blir å regne 

som faddere. Fadderne blir kontaktet av 

Hilde, som gir en frist på 14 dager for tilba-

kemelding. Medlemsutvikling blir et sen-

tralt punkt på peismøtet om 2 uker. Te-

maet tas opp igjen i plenum senere i høst. 

Liste over potensielle nye medlemmer 

sendes ut til alle medlemmer. 

For øvrig har alle komitelederne levert inn 

sine planer til Presidenten. 

Følgende deltar på yrkesmessen:  

Reidar Kjelstrup, Ole Devold, Egil Vatne 

og Line Abrahamsen. 

Møtet ble avsluttet med sosialt samvær, 

kake og kaffe. 

ROTARYMØTE 12.09.2016. 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder:  Presidenten. 

Program: Boligstiftelsen i Tvedestrand 

ved Birger Eggen. 

Fremøte: 70 prosent 

Presidenten åpnet møte og ønsket vel-

kommen. 

Presidenten orienterte kort om Distrikts-

konferansen 2016 på Farris Bad. På årsmø-

tet ble det opplyst om at det vil bli noe 

oppmyking av vedtektene, blant annet 

med hensyn til møtefrekvens, lengre fra-

vær og kvalifikasjon. Vi vil motta de komp-

lette nye vedtektene senere. 

Tre minutter ved Anne Berit.                   

Hun fortalte om fantastiske opplevelser på 

sin nye elsykkel. 

I løpet av som-

meren hadde 

hun tilbakelagt 

66 mil på sykke-

len. 

Fremmøte denne september måned: 67,5 % 

  

Arne B., Geir N., Bjørn W., Tor Erik N., 

Line A., Mats O., Knut S., Egil V., Tanja H., 

Reidar K., Ragnar L., Hilde N. 
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TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Programmer i Oktober: 

07.10. Made in Sandøya. Ved Linn Zwilgmeyer 

10.10. Oppfølgningsetaten ve Strandasenteret 

             Ved Helene Tveide. 

17. 10. InterCity– møte på Brokeland. 

24.10. Guvenørbesøk.         31.10. Sykehjemmet. 

Programmer i denne måneden: 

 05.09. Club Assembly. Hyggekveld. 

12.09. Boligstiftelsen ved Birger Eggen. 

19.09. Peisaften.  

26.09. Bedriftsbesøk til Bokhotellet,  

 Lyngørporten. Bevertning. 

Illustrerende foto. 



Tvedestrand Rotary Klubb 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 

e-post: tvedestrand@rotary.no 

Internett: www.tvedestrand.rotary.no  

President 2016 - 2017:  

Ragnar Lofstad Valle , 

 4900 Tvedestrand.    Tlf. 481.44.495 
 E-post: rlofsta@online.no 

Sekretær: Line Abrahamsen 

Vestervei, 4900 Tvedestrand                       

Mobil :    Tlf.  906 35 008                                 

E-post: lineabra@getmail.no 

Fødselsdager : 

14.10. Cecilie Granerud 
30.10. Ole J. Devold 
 
01.11. Trygve Eriksen 
11.11. Leif Fage 
11.11. Trygve Bernhardsen 

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: 12.09.2016. Fortsettelse: 
  

Fjærkleivene gikk det som en lek og hun 

anbefalte sykkelen på det varmeste. 

Boligstiftelsen ved tidligere styrele-

der Birger Eggen 

Tvedestrand kommunale boligstiftelse ble 

etablert i 1996. Hensikten er å tilby rimeli-

ge og gode boliger for til leie for eldre, 

uføre og andre med spesielle boligbehov. 

Kommunen tildeler boligene og leietaker-

ne betaler kun leie, som inkluderer en rek-

ke faste utgifter. 

Boligstiftelsen har ingen ansatte og kjøper 

alle tjenestene fra kommunen eller private 

aktører.  I år disponerer Boligstiftelsen 163 

boenheter. Stiftelsen har god økonomi og 

egenkapital. 

Neste uke er det peisaften og det blir 

sendt ut info om verter og grupper på 

epost. 

Uken etter er det bedriftsbesøk på Bokho-

tellet og Oddvar sender ut invitasjon med 

påmelding. 

Kjellerposten blir sendt ut med epost. Der-

som noen ikke har tilgang, må dette med-

deles Line, som da vil finne alternativ ut-

sendelse. 

Det ble påpekt at hjemmesiden ikke er 

oppdatert på lang tid. Dette må det bli 

orden på, og Line følger opp.                  

           K.S. 

 

 

Kveldseminar på Færsnes 

Gjestegard. 

Komiteen for Rotary opplysning inviterte 

noen "nye medlemmer" til kveldseminar 

på Færsnes Gjestegard. 

 Arne Bjørnstad, Mads Oppegård og Ole 

Devold fra komiteen,- innledet til samta-

ler (og diskusjon) rundt temaet om: Hva 

Rotary er og hva Rotary står for.  

"Nye medlemmer" på seminaret var:   

Geir Nylen, Rolf Thorstensen, Leif Fage, 

Kristin Reksten og Knut Solem. 

Det ble en interessant og hyggelig kveld på 

en flott Gjestegård med særpreg. Spesielt 

må nevnes at maten var av ypperste kvali-

tet og stort sett kortreist. 

Vi tar alle med oss informasjon og inntrykk 

fra dette seminaret i vårt videre arbeid i 

klubben. 

En spesiell takk til Arne, som sto for det 

meste av opplegget.  K.S. 

    

ROTARYMØTE 28.09.2016. 

Møtested: Bokhotellet, Lyngørpor-

ten                                                   

Gjester (utenom ledsagere):  

May-Lill Skjeggedal (Hotellsjef, Bokhotel-

let), Inger Ekedal (Risøya), Fred og Sissel 

Schwabe-Hansen (Risør/Lyngør). 

Fremmøte: 80 prosent,  

Program: Orientering om Bokhotellet, 

Lyngørporten. Sosialt samvær. 

Presidenten åpnet møtet og ønsket alle 

velkommen. 

Orientering om Bokhotellet v/ hotellsjef 

May-Lill Skjeggedal 

Hotellet ble etablert som bokhotell i 1999. 

Kapasitet 90 til 130 gjester. 

Største eier er Hussain Afeef. Ellers er eier-

skapet fordelt på mange mindre eiere. 

Erfaring så langt har vist at merkevaren 

Bokhotell har bidratt positivt til å markeds-

føre hotellet og gjøre det kjent. 

I tillegg til sommergjester, arrangeres 

mange private arrangementer på hotellet 

gjennom hele året. 

Hans Olav Lalums krimfestival arrangeres 

vanligvis i februar. 

Litteraturfestivalen, «Bokstavelig Talt«, 

arrangeres vanligvis i mai. 

Virksomheten totalt har bra belegg og øko-

nomien er tilfredsstillende. 

Møtet ble avsluttet med bevertning 

og hyggelig sosialt samvær. K.S  

Fra stedet Å. 

Birger Eggen 


