
PRESIDENTEN HAR ORDET: 

 
Kjære Rotaryvenner. 

Det er med dyp respekt 

jeg nå tar fatt på mitt år 

som president i Tvede-

strand Rotaryklubb. Jeg 

har vært medlem i drøyt 

tre år og føler at jeg 

fremdeles er under litt opplæring. Som 

innflytter til Tvedestrand, har jeg hatt mye 

glede av mitt medlemskap. Gjennom klub-

ben treffer jeg mange resurspersoner fra 

forskjellige bransjer og med forskjellig bak-

grunn. Videre lærer jeg mye om næring- 

og kulturliv gjennom foredrag og turer. 

Det er derfor også en ære å bli valgt til 

president. Jeg har med meg et meget kva-

lifisert styre, som jeg vet vil rettlede og 

støtte meg gjennom mitt presidentår.   

En spesiell takk til Ragnar og hans kone for 

alt arbeid og omsorg de har lagt ned i året 

som gikk. I mitt presidentår vil nok service-

graden gå tilbake til et mer normalt nivå. 

Men jeg er glad for å kunne støtte meg til 

den kompetansen som Ragnar har gjen-

nom mange år som rotarymedlem. 

I juli har vi hatt fem møter, hvorav innkom-

mende president, Rolf har ledet to, da jeg 

har vært på ferie. Spesielt vil jeg nevne 

sommerturen til Z-museumet, som var 

perfekt arrangert av turkomiteen. Stor 

deltakelse med mange sommer gjester. 

Arne Torp informerte om dialekter og 

vassdrag etter hvert som bussen nærmet  

seg Treungen. Et spennende museumsbe-

søk. En stor takk til turkomiteen.                                       

Og en stor takk til programkomiteen for 

øvrige fine foredrag i      juli.    

     Knut Solem 

ROTARYMØTE 03.07.17                           

Møtested: Rotarykjelleren                      

Møteleder: Presidenten 
 

Program: Arne Torp: ”Den Egdske  

dialektvariasjon 

 
Frammøte: 75% 

Sang: «Sørlandsk Sommervise» 
 

Gjester: 5 (inklusive foredragsholder ) 

 

President Knut Solheim ønsket velkommen 

til sitt første møte som Rotarypresident.  

Ingebjørg Lofstad hadde fått blomster fra 

klubben for sin store innsats som 

”presidentfrue” forrige år, og sendte en 

takk tilbake. Presidenten minnet om at 

medlemmene må melde forfall. 

Ordet ble gitt til foredragsholderen, språk-

forskeren Arne Torp. På kjent, underhol-

dende og lett måte snakket han om dialekt-

variasjoner i Agder.  

Han innledet med sitater fra Ivar Aasen 

som hadde vært på reise i Agder og hadde 

lite fordelaktig å si om Mandal, for eksem-

pel. Torp mente at Agder, og spesielt Aust-

Agder har norgesrekord i dialektvariasjon.  

Det er forskjell på dialektene langs kysten 

og innover i landet: langs kysten er det 

større og mindre variasjoner i bruk av e og 

r. Dialektene er her relativt ”moderne” og 

mange har påvirkninger fra østlandsk.   

 

Fra kysten og innover landet kan man opp-

lever en språkreise mot fortiden. Alle inn-

landsmålene oppleves som eldre og mer 

gammeldagse. Tonefallet følger fylkes-

grensene ganske nøyaktig, og er et merke-

lig fenomen, fortalte Torp. Han mente  

Setesdals-dialekten er Norges mest eksotis-

ke. Det ble en lang spørsmålsrunde om 

rulle-r og skarre-r, om bruk av du og dere, 

om taket og tåka og om ord som er lånt fra 

andre språk eller som har utviklet seg par-

allelt.  
          Svein Jordahl 

 
 

ROTARYMØTE 10.07.17                           

Møtested: Rotarykjelleren                      

Møteleder: Visepresident  

                     Rolf Thorstensen 

Program:  Havet i Dikt ved Odd  

                                 Fagerland 
Fremmøte: 50% 

 

I presidentens fravær ble møtet ledet av 

Vicepresident Rolf Thorstensen. 

 

Odd Fagerland 

holdt et fore-

drag om Havet i 

dikt. Havet er  et 

mangfoldig ele-

ment, sa Odd. 

Det kan ha 

mange farger, 

være i ro eler i 

uro og med him-

melen over kan 

det være spekta-

kulært.   
Havet er et mat-

kammer, men samtidig er det også en tran-

sportåre 

og en 

kirke-

gård.  

Mange 

diktere 

har latt 

seg inspi-

rere av 

havet.  Noen av dikterne har egne referan-

ser eller erfaringer med havet, som en 

Fremmøte i Juli: 63% Medlemmer møtt 100%  

   

Trygve E., Egil V., 

Olaf Jørg H. og Tore Leo D. 

    KJELLERPOSTEN   
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TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i Juli.: 
07.08. Klubbaften. 

14.08. Club Assembly. 

21.08. Luther og reformasjonen. Eckhart Graume. 

28.08. Guvenørbesøk.  Påmelding til møte 04.09 -        

                      på Fjordhotellet. 

Programmer i denne måneden: 

03.07. Dialekter i Østre Agder, ved Arne Torp. 

10.07. Odd Fagerland om « Havet i dikt «. 

17.07. Sommerturen. 

24.07.  Raet Nasjonalpark v. Thomas Lange-
land 

31.07. Gamle husmannsplasser ved Harald  

Presidenten og Språkprofessor Arne Torp 

https://pixabay.com/no/planter-vann-ocean-havet-himmelen-691608/


Tvedestrand Rotary Klubb 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 

e-post: tvedestrand@rotary.no 

Internett: www.tvedestrand.rotary.no  

President 2017 - 2018:  

Knut Sigvald Solem, Holtveien 26, 

 4900 Tvedestrand.    Tlf. 901 13 614 

 E-post: knutsolem@online.no 

Sekretær: Geir  Nylen 

Grønlandsveien 44, 4900 Tvedestrand                             

Mobil :    Tlf.  970 93 907                                      

E-post: geirnyle@online.no 

Fødselsdager : 

 
09.07. Olaf Jørg Hafredal. 
25.07. Ragnar Lofstad. 
31.07. Hilde Marie Nistov 
21.08. Line Abrahamsen 
28.08. Svein Jordal 

KJELLERPOSTEN:  

Tvedestrand Rotaryklubbs avis.   

 Utgis en gang i måneden. 

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

Tlf. 95047828 
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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 10.07.2017. Fortsettelse: 

bakgrunn for sin diktning, f.eks. de engelske dik-

tere Joseph Conrad og John Masefield. Andre har 
vel mindre personlig erfaring med havet, f.eks. 

Garborg, men har allikevel latt seg inspirere av 

det, og diktet i åpningskapitlet i romanen «Fred», 

om havet, landskapet og folket, har blitt beskrevet 
som et høydepunkt i Garborgs forfatterskap.  Odd 

Fagerland var innom mange utenlandske og nors-

ke diktere, bl.a. Welhaven, Ibsen, Bjørnson, Gar-

borg (bl.a. fra «Fred») og Alexander Kielland.  
Han ga til beste flere kjente dikt om havet, og 

noen mindre kjente. 
             Svein Jordahl 

ROTARYMØTE 24.7.2017 

Sommertur til Z-Muset. 
Sommerturen i år 

gikk til Z– Museet, 

Treungen. Med pent 

vær, og full buss, 
ble det en  trivelig 

og en stemningsfull 

tur. 

 
Og når Oddvar Pedersen  og Geir 

Nylen, - fikk flyt i serveringen, med 

stadig «beskjedent» påfyll, ble det 

en trivelig tur til Treungen. 

Foto: Oddvar 

Pedersen  og 
Tore L.  

Dalen. 

ROTARYMØTE 24.7.2017  

Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: Rotarypresident  

Program: Raet Nasjonalpark ved Thomas Ki-

land-Langeland  

Fremmøte: 67 % Gjester 4. 
Presidenten minnet om at det må gis beskjed ved 

fravær. Klubbens hjemmeside vil nå bli ajourført 

og shinet opp. 

Kveldens foredragshol-

der, Thomas Kiland-

Landeland, er ansatt 

hos Fylkesmannen i 

Agder-fylkene og er 

fungerende nasjonal-

parkforvalter for Raet 

Nasjonalpark. Han for-

talte om den ca 607 kvad-
ratkilometer store nparken som går i kystkulturen 

og havet utenfor Grim-

stad, Arendal og Tve-

destrand. Området er 
moreneryggen som går 

langs kysten: I Tvede-

strand er det Båen, -

mens den i Grimstad 
strekker seg innover 

land og gir gode landbruksområder. Kiland-

Langeland fortalte om kartleggingene av livet i 

havet som har foregått, ikke minst i Tvedestrand 
og som har vært modell for kommuner i resten av 

Norge.  Han kom inn på naturlandskapet som ble 

skapt etter at isen trakk seg tilbake for 12.000 år 

siden. Arbeidet med nasjonalparken, om bestem-

melser som gis om nasjonalparken og om restriks-
joner.  Det vil være muligheter å få tilskudd til 

områder innenfor nasjonalparken.  

Den aktiviteten med friluftsliv og fiske som har 

foregått i mange år vil kunne fortsette. Styret øns-
ker å legge til rette for publikum i nasjonalparken.  

Den offisielle åpningen er 13. august 2017. 
                Svein Jordahl 

ROTARYMØTE  31.7.2017 

Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: Visepresident Rolf Thorstensen 

Program: Foredrag om husmannsplasser ved 

Harald Langmyr  

Fremmøte: 68 % Gjester: 4 
Visepresidenten ønsket velkommen og orienterte 

om Rotarys engasjement under Arendalsuka, 14. – 

19. august. Flere av klubbens medlemmer meldte 
seg til å være på klubbenes stand.            

Kveldens foredragsholder var Harald Langmyr 

som fortalte om hus-

mannsplasser i Tvede-
strand. Langmyr  ga ut 

bøkene «Nok innmark til 

ei ku» i 2007 og 

«Innmark til tre kuer og 
en hest»: En beretning 

om folkene på Langmyr i 

2012.  Han fortalte og 

viste lysbilder fra mange 
av husmannsplassene i 

Holt og fortalte små his-

torier fra den enkelte.  

Husmannen kunne være en sønn som ikke var 
odelsgutt eller folk som flyttet fra indre bygder og 

fikk en plass til et lite hus og litt jord hos en bon-

de. I 1825 var det 1400 innbyggere i Holt og i 

1890 var det 4564 innbyggere og ca 20 husmenn.   
Flest husmenn var det omkring 1820, ca. 90.000 i 

Norge. Med husmannsloven i 1851 ble skriftlige 

og tinglyste husmannskontrakter alminnelig. Fra 

1928 fikk husmenn fortrinnsrett og arverett til 
husmannsplasser. 
Harald Langmyr fortalte også om Anders Andersen 

Langemyr som var husmann fra Holt, var vararepresen-

tant på Stortinget og møtte fra 1895 til 1906, altså ved 

unionsoppløsningen.    
                Svein Jordal 

Bilavdelingen, noe for mimring. 

ODDVAR P. 

Og kontrasten. Hesteskyss. 

En fin og allsidig knivsamling. 

Og en stilig og flott hattesamling. 

Og bevertning ble det også. 

Deltakere på Tvedestrands Rotarytur 2017 

Møkkalaset  

er  

fredet. 

Tromlingene 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:M%C3%B8kkalasset_Lighthouse003_2006_07_26.JPG

