
PRESIDENTEN HAR ORDET: 
Kjære                  

Rotaryvenner. 

Månedsbrev 

for Mai. 

Jeg startet måneds-

brevet for april,     

med «Endelig ser det 

ut som varmen og finværet kommer». Det 

var en setning som sto seg. Nå er det bare å 

håpe at været blir like bra resten av somme-

ren og at vi slår rekorden fra 1947, som var 

tidenes sommer. 

I mai har vi hatt tre fine møter. Klubbaften 

med ost og vin. Med et presidentønske om 

at vi diskuterte hvordan vi kommer bedre i 

kontakt med ungdommen og får ut våre 

tilbud til denne gruppen. Det gjelder alt fra 

våre utvekslingsprogrammer, Ryla med le-

derutvikling, utdanning i internasjonal 

fredsbygging mm. 

Vi har i mai formelt avsluttet vårt Afrikapro-

sjekt, som på en utmerket måte har bidratt 

til at unge mennesker i fattige strøk har fått 

skolegang. Reidar fikk takk og blomster for 

sitt engasjement for prosjektet, som på alle 

måter har vært vellykket. 

Nå bør vi tenke på hva vi skal engasjere oss i 

etter dette. Kanskje kan en aktivitet rettet 

mot ungdom i nærmiljøet være noe for vår 

klubb? 

To interessante utemøter, med besøk på 

Landbruksskolen og Vivesøl Gård. Produkti-

vitetsutviklingen i landbruket står ikke tilba-

ke før tilsvarende utvikling i industrien. Det 

var både morsomt og interessant å se hvordan 

vår lokale skole henger med i utviklingen. 

UT I DET BLÅ til Conrad og Ailin på Vivesøl   
Gård var en ubetinget suksess. De har gjort 

en fantastisk innsats med å bygge ut eien-

dommen. Låven og hagen med «dyrehage» 

er bare utrolig bra. Vi fikk servert suppe 

etterfulgt av eplekake, is og kaffe. Våre 

medlemmer stortrivdes og hadde absolutt 

ingen lyst til å avslutte besøket. En stor takk 

til Olaf Jørg H. og Egil V. som var ansvarlig 

for arrangementet.         Knut  Solem 

☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺ ☺ 

ROTARYMØTE             07.05.18   

Møtested:    Rotarykjelleren                     

Møteleder:  Presidenten.            

Program:       Klubbaften. 

Fremmøte: 65%. 

Klubbaftenen startet med en sang; 

«Sjøsalavals». 

Deretter oppfordret Presidenten med-

lemmene til å gjøre noe for ungdomme-

ne i byen, sånn at man kanskje kan få 

med foreldrene deres i klubben. 

Sven Inge fortalte at han hadde vært en 

tur i ungdomsklubben og snakket litt 

med dem angående Rotary. 

Etter dette var det kos med vin og ost, 

praten gikk lett rundt bordene. 

                                           Tanja  H.

                 

 

 

ROTARYMØTE             07.05.18    
Møtested:  Landbruksskolen. 

Møteleder:  Presidenten. 

Program: TVEDESTRAND OG ÅMLI 
VIDEREGÅENDE SKOLE :                         
(LANDBRUKSSKOLEN). 

Line Marie Poppe ønsket oss velkommen til 

den nye driftsbygningen. 

Hun fortalte litt om den nye driftsbygningen 
først ,og deretter var vi på omvisning i det 
nye fjøset. Fjøset ble bygget i 2016, og rom-
mer dagens melkeproduksjon og sauepro-
duksjon. Avdelingene er avskilt.  

Tvedestrand og Åmli videregående skole har 
i alt 68 naturbrukselever ved skole start i 
2016/17. I tillegg til naturbruk,- har skolen 
linje for: - landbruk og gartnernæring, an-
leggsgartner, hest og hovslager, - linjene er 
både vk1, vk2, og vk3. Så totalt er det plass 
til 500 elever.  

Skolen har 130 ansatte. De har  30 årskyr, 
110 vinterfora søyler, 30 årspurker og          
1 hest. Melkeproduksjonen på skolen ut-
gjør 186 400 liter.  

Den nye driftsbygningen har et eget bio-
gassanlegg som skal hente gjødsel fra både 
ku, sau og gris. I tillegg er det montert et 
flisfyringsanlegg som fungerer side om side 
med biogassanlegget. Dette anlegget forsy-
ner både det  og  den nye driftsbygningen  

          
         Forts. neste side. 
 
 

Fremmøte i mai 51 %  
Medlemmer møtt 100% i mai: 
 
 
 «85 års grensen»: Tore Leo D., Arne B., Reidar K.                    

 
 
Ingen møtt i andre klubber.   
  

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten Mai 2018  

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i Juni: 
04.06. Klubbaften. 

11.06. Lokalavisen,- digital og papir , 

            ved Red. Marianne Drivdal. 

18.06. Klubbaften ved innkommende Presi-
dent. 

25.06. PRESIDENTSKIFTE. 

Programmer i denne måneden: 

                               

07.05. Klubbaften. 

14.05. Bedtiftsbesøk. Holt Landbruksskole. 

21.05. Fri. 2. Pinsedag 

28.05. Ut i det blå 

        



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 : 

 
08.05. Rolf Thorstensen 
17.05.  Tor Erik Nævestad 
22.05. Knut Solem 
25.05. Tore Leo Dalen 

KJELLERPOSTEN:  
Tvedestrand Rotaryklubbs avis.   

 Utgis en gang i måneden. 

Redaktør.: Tore L. Dalen,  
Tjennabakken 1, 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. 

og internatbygningen med varme. Det er 
også montert solceller på taket som gir 
energi til fjøset og til et aggregat via et 
større batteri i fjøset. Dette skaper en flott 
undervisningsarena  for fornybar energi 
som kommer hele regionen til gode. 
Melkerobot er også det nye ved skolen, og 
kuene melkes 3 ganger daglig, og  de blir 
lokket inn i roboten med kraftfor. Roboten  
har en alarm med vakttelefon som ringer 
hvis noe skulle gå galt med den.  

Skolen har også en spesialpedagogisk linje 
og det er tilrettelagt for rullestol brukere 
inne i fjøset, og det er heis i bygningen.  

Skolen har også et viderefordelingsrom 
som elevene kan prøve ut med å lage div. 
produkter, som f.eks.. ost, fløte, div. kjøtt 
og pølseprodukter mm.  

Utrolig gøy å se på utviklingen som er blitt 
på landbruksskolen. Dette er virkelig blitt 
en flott skole med mange fine tilbud til 
elevene.  

 

ROTARYMØTE         28.05.18    
Møtested: Vivestad Gård.                    
Møteleder:           Presidenten.               
Program:  Ut i det blå                                  
Møteplass: Vivesøl Gård 

Årets « Ut i det blå» gikk til Vivestøl Gård 
på Langan, hvor vi ble ønsket velkommen 
av Conrad Guttorm-
sen og hans kone.  

Vi fikk først en inn-
ledning av Conrad 
om gårdens opprin-
nelse og oppbygging. 
Videre dagens drift 
og satsning. Dette 
samtidig som vi ble 
servert et nydelig måltid bestående av en 
spesialkomponert tomatsuppe.  

Conrad forklarte om gårdens opprinnelse 
fra den gang den ble utskilt i cc år 1500 e.k. 
Familien Guttormsen kjøpte gården i 1998 
og har nedlagt et enormt arbeid vedr. opp-
bygging av gården til det den har blitt i dag.  

Dagens drift er vid og baserer seg på sel-

skap / serveringsdrift samt arrangering av 
kurs o.l. Videre en del høy/gress salg.  

Videre har 
gården hatt 
et samar-
beid med 
Holt Land-
bruksskole 
vedr. gårds-
drift o.l.  

Guttormsen 
fortalte historier fra livet på gården, herun-
der at det visstnok skal spøke i form av 
gjenferd.  

Gården har egen fyring i form av flis fra 
kuttet tømmer i egen skog.  

Gårdsdriften er en binæring da Conrad selv 
driver eget håndverksfirma.  

Etter foredrag og bespisning, var det om-
visning på gården. Deretter ble seansen 
avsluttet med kaffe med is og eplekake.  

 Kveldens fremmøte:  71  %.          Tanja H. 

Stilige og spesielle omgivelser. 
 Ragnar L. og Oddvar P. 

Fra haven. 

  Conrad Guttormsen 

Og praten gikk i hyggelige omgivelser. 


