
PRESIDENTEN HAR ORDET: 
Kjære Rotaryvenner. 

 Månedsbrev for sep-

tember. 

Jeg tror september har 

vært en av de våteste 

jeg kan huske. Det ser ut 

som Nord-Norge og 

Vestlandet har stukket av med godværet 

vårt. Håper de leverer det tilbake snart. 

Rolf og undertegnede deltok på Rotarys 

distriktskonferanse i Tønsberg 2. og 3. sep-

tember. Ole deltok som AG for Agder. 

Dette er en konferanse som er viktig, sær-

lig for påtroppende president, for å få inn-

sikt i hva Rotary står for i en større sam-

menheng, både i Norge og i verden. Rotary 

Foundation virksomhet blir godt presen-

tert. 

Vi har nå også foreslått Ole som kandidat 

som guvernør for året 2020/2021. Det 

hadde vært fint for å synliggjøre klubben 

både i distriktet og her i Tvedestrand. 

Oppussing av Rotarykjelleren foregår i 

rekordfart. Arne, med hans team har ar-

beidet raskt og er nå så godt som ferdig 

med alt innvendig arbeid. Svein, med sitt 

team har langt på vei fastlagt hvordan in-

teriøret skal være. Jeg antar at alt innven-

dig vil bli klart tidlig i oktober. Utvendig må 

vi dessverre vente litt, da vi har lovet et 

filmteam å bruke nedgangen i forbindelse 

med innspilling av en film, hvor Tvede-

strand er valgt som sted. De ønsker ned-

gangen, slik den fremstår i dag. Men fra 9. 

oktober blir det full fart på utvendige ar-

beider, med ny murpuss, lakkering av rekk-

verk, maling av dør i Tvedestrandgrønn og 

nytt skilt med Tvedestrand Rotaryklubb og 

Rotary emblem. Husveggen og eventuelle 

blomsterdekorasjoner kommer til våren. 

Jeg tror dette kommer til å bli fantastiske 

lokaler og fint med tanke på rekrutering av 

nye medlemmer. 

Vi har kun hatt tre møter i september, 

grunnet valget. Bedriftsbesøk med middag 

på Fjordhotellet var en hyggelig opplevel-

se, med god mat, drikke og humør. Så var 

det peisaften hos Geir, Olaf Jørg og Reidar. 

Som vanlig sto program og nye medlem-

mer på dagsorden. Nå er nye medlemmer 

viktigere enn noen gang og jeg ser frem til 

at oktober skal bli en aktiv måned for 

dette. Siste møtet i september ble avholdt 

på Tollboden, pga oppussing i kjelleren. 

Her fikk vi høre en spennende historie om 

bakgrunn og utvikling av rederiet Egil B. 

Hansen med røtter fra Lyngør. 

         Knut Solem 

ROTARYMØTE  04.09.17                           

Møtested: Rotarykjelleren                      

Møteleder:   Presidenten 
Program: Bedriftbesøk til Fjordho-

tellet.   

 Fremmøte  70,08 %                                       

Vi møtte 26.stk. Derav 9 gjester.  

Knut ønsket velkommen og informerte om 
dagens program. 

Medlem Bjørn Walle, hadde bursdag og ble 
gratulert med en « kort versjon « av bursdags 
sangen. Videre hadde Ole Jacob 3. min. Der han 
delte ett dikt med oss som han hadde lært på 
realskolen. Diktet het Erling Skjalgsson. Vi ble 
servert nydelig smørstekt rødspette med båt-
poteter og grønnsaker. 

Etter at middagen var fortært, fikk vi en presen-
tasjon av Pål og kona som er direktør på hotel-
let. De overtok driften av hotellet etter mange 
negative artikler i lokalavisa, og hadde de første 
ukene med oversvømmelser og brannalarmer 

som gikk, heisdører som låste seg og div. Men 
de kom seg gjennom dette og har opparbeidet 
seg til at det i dag er ett godt veldrevent hotell. 
Af- gruppen har vært inne å leid til sine arbei-
dere. De fikk servert god gammeldags hus-
mannskost i tre måneder og er kjempe fornøyd 
med hvordan hotellet har tatt i mot de, dette er 
veldig positivt for hotellet.I sommer har hotel-

let utvidet sin kapasitet med Flytebryggen Pir 4. 
Den fikk de slept ned fra Kokkeriet i Sandefjord. 
Denne har vært en stor suksess for hotellet. 
Det er i sommer blitt servert 8000 matretter på 
hotellet og 1600 personer har leid rom noe 
driverne er veldig stolte av. Hotellet blir i dag 
drevet med positivitet, tilstedeværelse og ny-
tenkning. Driverne ser stadig på nye prosjekter 
de ønsker å starte med. Dette er bl.a. « Lei ett 
helt hotell» For eks. til Konferanser og lignen-
de. De får i september, besøk av ett film team 
som skal bo på hotellet og filme og lage repor-
tasjer. Driverne av hotellet ønsker og ser posi-
tivt på eventuelle konkurrenter innenfor bran-
sjen og de ønsker mer liv å røre i nedre bydel. 

Det var en fin presentasjon av hotellet vårt, og 
det var gøy å høre hva de dyktige driverne har 
klart å få til, og vi ønsker dem lykke til videre.  

Vi fikk servert is og sjokoladesaus til dessert før 
president Knut S. informerte om oppussings-

prosjektet av kjelleren. Arne B. er leder av 
komiteen og har lagt en plan for oppus-
singen som Knut S. delte med de tilstede-
værende. Arne B. ønsket en leder til ut-
smykkings komiteen, Svein J. sa ja til dette. 
Arne og de andre medlemmene i komitee-
ne fikk klarsignal til å kjøre igang prosjek-
tet. Dette blir bra for klubben, takk til Arne 
B. og komiteen for flott planlegging. Møtet 
ble avsluttet ca. 21.                 Line A. 

Fremmøte i August: 71,9 %  

Medlemmer møtt 100%  

Line A., Arne B., Olaf Jørg H., Ragnar L., 

Hilde N., Geir N., Tor Erik N., Rolf T., 

Bjørn Walle og Knut S. 

 

    KJELLERPOSTEN   
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TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i Oktober.: 
02.10. Klubbaften. Ref. fra Peismøtene. 

09.10. Bedtiftsbesøk til IMS 1800.Ved Roy Langslett. 

16.10. Fremtidens bankvesen ved Rolf Søraker. 

23.10. Interscitymøte på Broklandsheia. Dialekter i              
          Agder og Telemark ved Arne Torp.  

30. Tvedestrand Sykehjem. Strandasenteret.             

Programmer i denne måneden: 

04.09. Bedrifsbesøk til Fjordhotellet. 

11.09. Møtefri p.g.a. Stortingsvalg. 

18.09. Peisaften 

25.09. Rederiet Egil Bjørn Hansen.  

           Ved Odd Jønholt. 

  Pål Erik Jahnsen   og   Dorte Suurballe 
Eierne av Fjordhotellet. 



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 : 

 
04.09. Bjørn Walle 
12.09. Kristin Reksten 
30.10. Ole J. Devold. 

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. 

arbeid og  plan for oppussingen, som Knut S. 
delte med de tilstedeværende. Arne ønsket 
en leder til utsmykkings komiteen, Svein J. sa 
ja til dette.  

Og praten gikk livlig. Et Hyggelig Bedriftsbe-
søk. 

Arne B. og de andre medlemmene i komite-
ene, fikk klarsignal til å kjøre igang prosjek-
tet. Dette blir bra for klubben, og takk til 
Arne B. og komiteen for flott planlegging. 
Møtet ble avsluttet ca. 21.                       
Line A. 

Peisaften 18.09.17 

Peismøte hos Geir Nylen. Nydelig 

bevertning og dertil drikke. Vi 

hadde en fin og hyggelig kveld med 

mye god prat. 

Fra venstre: Rolf Thorstensen, Kristin Reksten,  

Anne Berit Nedrebø, Egil Vatne, Tore Leo Dalen, 

Ragnar Lofstad og Geir Nylen– fotograf. 

 

ROTARYMØTE  25.09.17                           

Møtested:  Rotarykjelleren                      

Møteleder:    Presidenten 

Program: Rederiet Egil B. Hansen, 
ved Odd Jønholt       

Fremmøte prosent 60,8 % 

Vi endte opp på Tollboden, da det ikke duk-
ket opp noen på antikvariatet der vi egentlig 
skulle være. Takk til Svein Inge M. som fikk 

oss inn på Tollboden. 

Vi fikk først en presentasjon av status 
``oppussing av kjelleren``. Arne B. informer-
te kort om fremgangen i oppussingen. Male 
jobben begynner å nærme seg slutten, det 
er bare litt vinduer og noe finpussing igjen. 
Utsiden blir utsatt litt pga. Filmingen som 
foregår i Tvedestrand for øyeblikket. 

Men etter 8.okt. er filminnspillingen ferdig, 
og utsiden blir da tatt. Svein J. i utsmykkings-
komiteen, er i gang, og han informerte litt 
om planene her. Det blir nye gardiner og 
opphenging av bilder og div. blir også endret 
på. Dette blir spennende. Gøy med nytt mø-
telokale.  

Da var det tid for Odd Jønholt fra Ski 
rotaryklubb. 

Odd bor i Drøbak, men har hatt tilknytning 
til Tvedestrand i 69.år. 

Han og hans familie har feriert her i 69. som-
meren, så han føler en hvis tilknytning til 
Tvedestrand og omegn. Foredraget var om 
rederiet Egil Bjørn Hansen. 

Egil Bjørn Hansen etablerte firmaet i Oslo i 
1933. Familien til Egil Bjørn hadde vært akti-
ve innenfor shipping i generasjoner. Etter 
seks år med øvelse innenfor ulike shipping 
kompanier, bygde han som 26. åring , opp 
en aktivitet med stor optimisme selv om at 
det ute i hele verden var en vanskelig tid. 
Når krigen brøyt ut i 1939, var Egil Bjørn 
Hansens sitt kompani det ledende i Scandi-
navia. Han ble sett på som fantasirik og 
god ,og hadde mange prosjekter ute i ver-
den og også i Norge og Lyngør. Kjente navn 
her i distriktet er Lyngør slaget, Dypvåg 
Skipsverft, Nasti ?, Lyngør båtbyggeri og 
Lyngørfjorden Kunstsenter. I 1983 feiret 
rederiet 50. års jubileum og firmaet så posi-
tivt fremover mot nye mål med en sterk tro 
på fremtiden.  

Egil Bjørn Hansen døde 9. april og ble 77. år 
gammel. Hans gravsted er Dypvåg kirke-
gård                      Line A. 

Brev fra Astrid Hareide.  

SØKNAD OM MIDLER I 2018 - SKOLEUNIFOR-
MER OG SKO - 
PUMWANISLUMMEN. NAIROBI, KENYA. 
Herved søker vi dere om midler for 2018 - det siste 
året vi gir support til skoleuniformer.                   

Først og fremst-- tusen takk for at dere har gitt støtte til 

så mange klassetrinn hvert år. Nå håper vi andre vil ta 
over støtten fra 2019, og at de som holder på med 

arbeidet med å sy «skolefleece-jakker» og lage flotte 
skolesko, - og finner seg andre nisjer for å tjene til livets 
opphold. 
SKOLEUNIFORMER: klassetrinn 1,3,5 og 7 - totalt 145 
elever a 100,- nok = 14.500.- 
SKOLESKO - randsydde i lær, trinn 1,3,5,7 - totalt 145 
elever a 100,- nok = 14.500.- 
Når det gjelder skoleuniformer ,dekker summen også 
innkjøp av fleece (importert), skolemerke til 
hver uniform, gode glidelåser og betaling til den som 
syr skolejakken.                                                                  
Når det gjelder sko, kuttes og sys disse av folk fra 
slummen, med godt solid lær, randsydde sorte skolesko 
med skolisser,  
Ferdig tred-
de. Han 
som har 
hovedan-
svaret for 
skoene, har 
tatt inn 
lærlinger de 
siste årene, 
så det har 
vært en 
fantastisk 
jobb for 
disse, og det har blitt også penger til lønn. Disse går til 
mat og leie i lite rom i slummen. 
Skomakeren kommer selv til St.Jol'rns community Cen-
ter. Han går rundt i klassene og tar mål av alle føttene 
til  elevene, før skoene lages. Vi starter på nyåret med 
førsteklasse - og så tar han de andre i løpet av våren. 
Når ett barn får nye sko etter to år, er ikke 
skoene utslitt - så de brukes videre til et nytt barn, eller 
selges på bruktmarkedet i slummen. Det samme gjelder 
skolejekkene - så her når en jakke og et skopar langt. 
Familiene lever fremdeles i slummen på ett rom - ca. 
4x3, - med blikkvegger / jordvegger og jordgulv. 
Prioritet hos eneforsørger/foreldre/besteforeldre er 

først og fremst den lille husleia på ca 200.- pr mnd., 

samt mat, og støtten til skoleuniform som de MÅ ha for 

å kunne gå på slumskolen - er til uvurderlig hjelp. 

TUSEN TAKK for at dere fremdeles vil løfte fram nye 

barn inn i opplæring. Det viktigste vi kan gjøre. - og det 

gir varige resultater!! 

TAKKNEMLIGE HILSENER 
Kinyago Ladies CBO (community based organization)- 
står for utdeling og sying. 
   Astrid Hareide 

Stolte og heldige elever 

Fine og solide sko. 


