
PRESIDENTEN HAR ORDET: 
Kjære Rotaryvenner. 

Månedsbrev for 

 desember  

Nå står julen for døren og 

Rotaryåret er avsluttet.  

Kun to møter i desember, 

kirkebesøk og presidentens 

aften. Ragnar tok seg av kirkebesøket på en god 

måte og selv måtte jeg finne ut hva presiden-

tens aften innebar. Jeg valgte ost og vin, pyntet 

litt med juletre, grankvister og stearinlys. Rag-

nar var en god kjellermester og hjalp godt til for 

å få det perfekt.  Tror det ble bra! 

Litt faglig påfyll måtte vi jo ha, og da benyttet 

jeg anledningen til å fortelle litt fra eget yrkes-

liv. 

Nå er første halvår avsluttet og jeg er godt for-

nøyd med den innsatsen som medlemmene har 

lagt ned for å gjøre klubben mer atraktiv for 

nye medlemmer. 

Virkelig fine lokaler har vi fått. Hjemmesiden er 

også blitt oppgradert på en fin måte. Nå gjen-

står å få inn bilde av alle medlemmene. Jeg tror 

dette kan være et godt bidrag til rekrutering av 

nye medlemmer. Rolf har gjort en fin innsats 

for rekrutering av nye medlemmer og jeg har 

nå stor tro på at vi kan nærme oss 30 medlem-

mer i løpet av våren.                                

Jeg ønsker alle medlemmene en 

Riktig God Jul og et Godt Nytt År!  

Knut Solem 
 

ROTARYMØTE  04.12.17                           
Møtested: Tvedestrand kirke.. 
Julemøte. 
Referat fra julemøte i Tvedestrand kirke 

mandag 4. desember. Bilder Oddvar P. 

 

Komiteleder Ragnar Lofstad ønsket vel-

kommen til årets julemøte, som jo er blitt en 

tradisjon og kveldens program fulgte da 

også et tradisjonelt mønster. 

Det ble sunget tre sanger : Glade Jul, Deilig 

er jorden og Det lyser i stille grender.  

Ved or-

gelet satt 

Sissel 

Andreas-

sen. 

De 4 lys 

ble også 

tent, 

denne 

gang ved 

to unge jenter, Karoline og Malin. 

 

Svein Jordahl leste så to julefortellinger. Først 

"Julespillet", en artig liten historie som satte 

fokus på omtanke og medmenneskelighet. 

Deretter fra evangelist Matheus, om de tre vise 

menn og deres ferd mot stallen i Bethlehem, 

personer som ikke er nevnt i juleevangeliet til 

Lukas, som er det vi alltid hører i julen.    

Tilstede var også den nye sognepresten i 

Holt, Lars Lauvvik Ørland, som også er 

ungdomsprest i kommunen. Han fortalte 

litt om seg selv og hvorfor han var blitt 

prest. Fortalte videre litt om den allsidige 

bruken av Tvedestrand kirke. Her var det 

musikkøvelse, her hadde konfirmantene 

samlinger og en gang i uken var også 

mange barn innom på vei hjem fra skolen, 

der de bl.a. bygde med lego..                      

Han ønsket å skape et trygt fellesskap for 

alle i kirken. Leste også et stykke fra 

evangelisten Johannes og avsluttet 

Medlemmer møtt 100% i desember. 
Gjennomsnitt,  frammøre:  64,4 % 
 
Svein Inge M., Ragnar L., Oddvar P., 
Tor Erik N., Bjørn W., Geir N., Anne Berit N., 
Reidar K. 
85 års grensen: Tore Leo D., Arne B., 
Reidar K.                        Ingen i andre klubber.            
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TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i Januar 2018: 
01.01. Møtefri. 

08.01. Camilla Grantham om sitt firma. 

15.01. Rikets tilstand ved Rådmannen. 

22.01. Elektrisitet, lys og automatikk. Eirik 

Valle og Jan Gunnar Haugnes. 

29.01. Eiendomsskatten. Ved Erling Holm. 

Programmer i denne måneden: 

 

4.12. Kirkebesøk. Tvedestrand kirke. 

11.12. Presidentens aften. 

18.12. Fri. Juleuke. 

25.12. Fri Juleuke. 

27.11.Klubbaften. Årsmøte med valg.  

 Anne Lise og Bjørn W.  

God Jul ! 

     Svein   Jordal 

        Ragnar Lofstad 
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10.12. Oddvar Pedersen 
 
14. 01. 2018. Tanja Høyseth 
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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. 

Han leste 

også et 

stykke fra 

evange-

listen      

Johan-

nes, og 

avsluttet 

med å 

lyse vel-

signelsen.  

 Vi fikk også flott solo sang. Sissel hadde 

tatt med seg sin datter Sara og hun frem-

førte Nordnorsk julesalme av Trygve Hoff, 

en av de flotteste julesalmene underteg-

nede vet om. Sara sang riktig flott og 

hadde med seg mamma Sissel på orgel 

og en  Kåre på orgel trompet. Absolutt et 

av kveldens høydepunkt Absolutt et av 

kveldens høydepunkt.  Og så var det klart 

for mat. Ingebjørg og Ragnar hadde hengt i 

selen og serverte nydelig risgrøt, med alt 

tilbehør ; smør, sukker , kanel og god rød 

saft. Etterpå ble det deilig kaffe og nybakt 

eplekake. De 

som gikk sultne 

hjem denne kvel-

den har i alle fall 

kun seg selv å 

takke..... En stor 

takk til Ingebjørg 

og Ragnar.Vi 

fikk alle roen og 

en god jule-

stemning denne 

kvelden. 

Fremmøte var 61%. Ikke så aller verst, men 

vi burde da vært enda flere ....Oddvar P. 

 
 

 
 
 
 

ROTARYMØTE  11.12.17                            
Møtested:         Rotarykjelleren                      
Møteleder:    Presidenten 
Sang : Musevisa. 

Gjester : Roar og Jan Arild, begge prøvemedlem-

mer  

Det ble servert ost, kjeks, vin og mineralvann, riktig 

deilig og praten gikk livlig rundt et pent dekket bord.   

Etterhvert tok presi-

denten ordet og kun-

ne presentere pro-

grammet for første 

halvår 2018. Pro-

gramkomiteen med 

Mads i spissen har 

gjort en god jobb.  Vi 

har mye spennende i 

møte. I januar får vi 

bl.a. besøk av råd-

mann Hanken som 

skal snakke om 

"rikets tilstand" og 

Erling Holm som tar 

for seg problemer 

rundt dette med eiendomsskatt. 

I februar skal vi bli bedre kjent med TM-huset og 

Berg-Hansen reisebyrå vil komme med reisetips. 

Mars byr på en peisaften og Tenksenteret ved Tor 

Arne Hauge. I mars vil Jan Ove Aslaksen gi oss 

Turlagets planer for 2018 og det blir Honnørfest på 

Rådhuset. Skal også på to spennende bedrifts- 

besøk ; til det nye fjøset på Landbruksskolen og til 

Berge, der Granerud og Oppegård driver firma 

Bondens Valg, Det blir det nok også litt smaksprø-

ver. Spennende ! 

"Ut i det blå" avslutter mai måned og i juni får vi 

bl.a. besøk av Marianne Drivdal som vil snakke om 

lokalavisen - digital og/eller digital.  Hele program-

met vil bli sendt medlemmene pr mail. 

President Knut S. snakket også om sitt yrkesaktive 

liv, fra Raufoss Aluminium. Det ble mye bil, bilpro-

duksjon og bildeler. Han snakket om Lean Produc-

tion ; The machine that changed the world. Det 

medførte at kvaliteten på biler ble mye bedre fra 80

-tallet og fremover. Stor fokus på kost- og effektiv 

produksjon.  Hadde vært mange dårlige biler på 50

-, 60- og 70-tallet. 

Utviklingen/ produksjon kunne deles i tre perioder:  

Stykk periode, der man bygget en og en bil ferdig. 

Samlebånd, montering av deler på linjen. 

Core business - satse på kjernekompetanse, kjøpe 

deler av de som var best på det, fikk delsystemer 

og mindre produksjonsdeler som ble satt sammen 

til det endelige produkt. 

Det ble mange detaljer og fagspråk etterhvert, men 

det lar jeg ligge. Interessant var imidlertid, spørs-

målene som var mange, og en ivrig president glem-

te helt tiden. Noen måtte gå da timen var over, men 

mange ble igjen en time eller to og praten gikk livlig 

rundt bordene, hele tiden med litt god vin i glas-

sene. 

En riktig God Jul ønskes dere alle !! 

    Oddvar P. 

Referat som skulle vært med i November-
nummeret, måtte utsettes til dette numme-
ret på grunn av plassmangel. 

 
ROTARYMØTE  27.11.17                           
Møtested:         Rotarykjelleren                     
Møteleder:    Presidenten 
Sang: Gatesangerens vise, m/ Tor Erik på gitaren. 

3 minutter :Mads snakket om møte på Tvedestrand 

kommune en uke tidligere,  det første møte for å kunne 

komme frem til en plan for Tvedestrand mot 2036. 

Fokus på sentrumsutvikling og man tok for seg området 

rundt Tjenna, opp til Sjømannsforeningens lokale og 

opp til Middelskolen.  Hvordan skape en levende by, få 

mennesker i sentrum.  Det ble delt opp i noen grupper 

som skulle jobbe videre for å komme med ideer til 

aktiviteter. Mads O. og Arne B. fikk ansvar for en av 

gruppene.  Hver gruppe skulle komme med forslag 

innen 1. februar neste år. Et viktig og spennende arbeid 

er satt i gang. 

Ingen saker var kommet inn, kun noen innspill som ble 

tatt opp og diskutert, bl.a. skulle man se på komite 

oppsettet igjen da noen personer nå hadde sluttet i 

klubben. 

Regnskapet ble gjennomgått av Ole D., og både regn-

skap og budsjett ble godkjent.  Utgiftene med oppus-

singen av lokalene skulle ikke lånefinansieres, men ved 

en ekstra innbetaling i år og neste år fra medlemmene.  

Kontingenten forble uendret.                                       

Valget ble ledet av valgkomiteens formann Rolf Thor-

stensen  som presenterte komiteens forslag.  Alle had-

de blitt spurt på forhånd og ble enstemming godkjent 

av klubbens medlemmer. 

Rolf blir ny president, Knut - Pastpresident.  Line A. 

hadde sagt ja til å bli ny visepresident ,og Ole D. og 

Geir N. fortsetter som kasserer og sekretær, mens 

Kristin R. blir nytt styremedlem. Vi gratulerer.                        

  Oddvar P. 

Redaktøren vil også takke pre-

sident og Referenter for rask og 

gode innlegg og referater. God 

jul og et velsignet nytt-

år til Kjellerpostens le-

sere. Julehilsen                            

 fra Redaktøren. 


