
PRESIDETEN 
HAR ORDET: 
Kjære                  

Rotaryvenner. 

Månedsbrev 

for August. 

 

Da var vi gjennom nok en måned, der god-
været fra juli ble med oss videre før litt 
«normalvær» kom på besøk. 

I tillegg til 3 spennende foredrag med godt 
oppmøte var det kanskje Club Assembly 
som tok en vesentlig del av mitt tankearbeid 
i august. Etter gjennomgang av regnskapet 
fra foregående år kom det frem en dishar-
moni mellom inntekter og kostnader. Sam-
men med styret har jeg lagt ned mye energi 
i å få til et budsjett for mitt år som både skal 
være:  

- Realistisk 

- Gjennomførbart uten å gå i minus 

- Kontrollerbart gjennom året 

Dette skal vi få til! 

Og så til en glad-sak: «Ungdomsgruppa». 
Våre yngste (de 7 under 50) har under ledel-
se av Line etablert sin egen gruppe. De har 
som mandat å være kreative når det gjelder 
medlemsutvikling, programforslag, nye ar-
rangement etc. Jeg håper at vi «gamlinger» 
skal vise oss lydhøre til hva de har å komme 
med, og ta det som en utfordring til selv å 
pøse på med gode tanker og idéer! 

Vi ses, optimistisk hilsen fra Rolf T. 

 

ROTARYMØTE             06.08.18   

Møtested:               Rotarykjelleren                     

Møteleder:               Presidenten.           

Program:   Tvedestrands nye idrettsan-

legg på Mjåvann ved Tor Olav Hagestad. 

Frammøte: ca 70% 

Presidenten gratulerte Hilde Marie Nistov 

med 60års dagen. Neste uke er det Arendals 

uka og 9 av klubben medlemmer sa seg vil-

lig på kort varsel til å stå på stand for Rota-

ry. 

Tor Olav Hagestad er kommunens prosjekt-

leder for bygging av idrettsanlegget med 

bygninger og uteanlegg. Bygningene skal 

oppføres som pluss-

hus d.v.s generere 

mer strøm enn det 

forbrukes. Dette gjø-

res ved at taket er 

dekket av solceller og 

varme hentes fra 

grunnen.  

Uteanlegget omfatter 

kunstgressbane for 

fotball, friidrettssta-

dion, høyde, og lengdehopp, sandvolleyball-

bane, treningsbane, egen kastbane for spyd 

og slegge, Street -basket, bordtennis, skate-

boardanlegg. Innendørs er det dobbel id-

rettshall som kan deles opp i 6 mindre saler 

eller 2 håndballbaner, 320 sitteplasser + 

ståplasser, klatrehall, treningsstudio og gar-

derober.  

Kostnad er 320 mill.kr. Det gis ca. 1/3 i spil-

lemidler fra Kultur Dep. i tillegg til momsre-

fusjon. Fylkeskommunen leier anlegget og 

dette dekker lån/rente. 

Anlegget skal kunne brukes utenom skoletid 

av lag og foreninger i kommunen. Dette vil 

bli et fantastisk anlegg               Anne Berit N. 

ROTARYMØTE             13.08.18   

Møtested:               Rotarykjelleren                     

Møteleder:               Presidenten.           

Program:                   Club  Assembly. 

Fremmøte: 64 % 
Gjester: Evy Ann Pedersen 
 
Presidenten ønsket velkommen og infor-
merte om klubbens engasjement i Arendals 
uka sammen med Klubbene i Arendal. 8 
eller 9 fra Tvedestrand RK deltar på stan-
den. Han fortalte om den nye Distrikstgu-
vernøren,  Gaute Melhus Johannessen, og 
refererte hans vita. 22. oktober kommer 
Guvernøren til Tvedestrand. Ragnar minnet 
om arrangementene i høst: 15.10 på syke-
hjemmet, 16.11.  julebord og 10.12. kirke-
besøk. Det ble diskutert om julebordet skul-
le være på rådhuset eller i kjelleren Det ble 
uttrykt ønsker om at julebordet ble holdt på 
rådhuset og Ragnar bestiller. Mads og pro-
gramkomiteen har foredragene under kon-
troll, det samme med referatene v/Svein i 
referatkomiteen. Det skulle, etter vedtekte-
ne, på dette tidspunkt vært lagt fram bud-
sjett, men dette utsettes sier presidenten. 
Presidenten, Line og Ole deltar på Distrikts 
samlingen. 

Presidenten ønsket å diskutere prosjekt i 
klubben.  Det har tidligere kommet forslag 
om mer satsing på Ryla og en pris og økono-
misk stimulans til ungdom. Det kom i tillegg 
forslag å støtte Mekkeklubben/
Motorklubben økonomisk og ved å være 
tilstede på samlingene dere. Og det kom 
forslag om en fadderordning for innvandre-
re i Tvedestrand. Et avstemning viste at det 
var enstemmighet om å satse på å støtte 
Mekkeklubben. Kr 150 pr medlem pr år i 
første omgang (vel 4.500 i året). 
Det ble servert ost, kjeks og mineralvann. 
 
        Svein Jordahl 

 

Fremmøte i august 66,0 %  
Medlemmer møtt 100% i mai: 
 
Olaf  Jørg H., Ole Jacob T., Tore Leo D., Arne B., 
Reidar K.                     

 
 
Ingen møtt i andre klubber.   
  

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten August. 2018  

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i September: 
03.09. Klubbmøte. Økonomi. Presidenten. 

10.09. Etablering av stuntskole. 
        

17.09. PEISAFTEN. Se egen liste. 

14.09. Siri Fossing . Grunder.     

Programmer i denne måneden: 

.06.08. Idrettshall og uteanlegg ved Mjåvann.                       
   Tor Olav Hagestad. 

13.08. Club Assembly. Presidenten. 

20.08. Utvikling av Tvedestrand sentrum. 
                              Ved Atle Goutbeek. 

27.08. Taksering av eiendommer. Morten Storm. 
       



Tvedestrand Rotary Klubb 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 
e-post: tvedestrand@rotary.no 
Internett: www.tvedestrand.rotary.no  

President 2017 - 2018:  
Rolf Thorstensen, Grethesvei 8A,  
 4900 Tvedestrand.    Tlf. 413 06 488 
 E-post: rolf@baqbag.com 
Sekretær: Geir Nylen 
Grønlandsveien 44, 4900 Tvedestrand                             

Mobil :    Tlf.  970 93 907                                      

E-post: geirnyle@online.no 

Fødselsdager : 

 
21.08. Line Abrahamsen 
28.08. Svein Jordahl. 
 
04.09. Bjørn Walle 
12.09. Kristin Reksten 
30.09. Ole Devold 

KJELLERPOSTEN:  
Tvedestrand Rotaryklubbs avis.   

 Utgis en gang i måneden. 

Redaktør.: Tore L. Dalen,  
Tjennabakken 1, 4900Tvedestrand. 
Tlf. 950 47 828 

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             20.08.18   

Møtested:               Rotarykjelleren                     

Møteleder:               Presidenten.           

Program:   Tvedestrand - Utvikling 

og utfordringer ved arkitekt Atle 

Goutbeek 

Frammøte: 81 % 

Presidenten orienterte om at Tvede-

strand Rotary har fått Vipps, det er 

bare å søke det opp. Han orienterte 

om at det ligger an til underskudd i 

forhold til budsjett for i år. 

Atle Goutbeek er nederlandsk født 

av norsk mor fra Risør. Flyttet til Tve-

destrand og opprettet eget firma i 

2001. Han viste oss mange bilder fra 

utviklingen i Tvedestrand.  

Terrenget er veldig kupert, fjell på 

alle kanter med mye grønt imellom. 

Han poengterte at det var viktig å 

gjøre endringene langsomt og ikke 

for mye på en gang som feks Flisvika 

og Holmen i Risør.  Byløft ønsket å 

løfte frem det som er pent ved lys-

setting i Hovedgata/Holgata. Søppel-

problemet i nedre bydel ble løst ved 

nedgravd dunker.    Den letteste vei 

er ikke alltid den beste. Viktig å 

unnga blokkbebyggelse som ødeleg-

ger identiteten vår. Ikke bra å tenke 

for mye i nuet og få en utbygging 

billigst mulig. Vi vant kanal-byen 

foran Arendal.  Små tiltak er riktig 

over tid. Tjenna gir mye liv til byen. 

70% av kommunens innbyggere bort 

langt bort fra sentrum og det er en 

stor utfordring. Svært lite uteliv i 

sentrum. Viktig å ta vare på grønne 

lunger, fortetting der det ikke er så 

pent. Trolig blir det trafikkork på Øv-

re torv etter ny skole er kommet på 

plass. For lite arkitektmiljø gjør at 

det er kunden som bestemmer veien 

videre.                              Anne Berit N. 

ROTARYMØTE             27.08.18   

Møtested:               Rotarykjelleren                     

Møteleder:                Past president     

              Knut Solem             

Program:          Grunder ved  Siri Fossing 

Frammøte: 54 % 

Sang: Se alltid lyst på livet 

Møteleder orienterte om at neste 

møte blir klubbmøte med tema 

klubbens økonomi. 

Siri Fossing har 

jobbet som reise-

rådgiver, medie-

kordinator og 

kommunikasjons-

rådgiver, som an-

satt. 

Plutselig bestemte familien seg for å 

flytte til Tvedestrand uten å ha en 

jobb.  Da ble hun matblogger, for-

fatter (matbok) og freelance 

(Nettsida til Tvedestrand by, medie-

oppslag på NRK. Hun er glad i å skri-

ve. Det hun skriver må ha bra inn-

hold, være ærlig og troverdig, posi-

tivt og personlig, kort og konsist, fine 

bilder, være stabil, forutsigbar og 

gjenkjennelig. Nå er hun daglig leder 

for Bondens Valg og jobber 3 dager i 

uka i Tvedestrandsposten. Bloggen 

hennes har 500-1500 daglig som le-

ser den. Egmont er plattformen for 

blogger                              Anne Berit N. 

 

PEISAFTEN 17. septem-
ber 2018 Kl. 1900. 

Grupper: 

Hos Sven Inge: Evy Ann, Annette, 
Roar, Line, Jan Arvid, Leif, Rolf 

 

Hos Ole: Tanja, Arne, Reidar, Kris-
tin, Egil 

 

Hos Bjørn: Hilde, Anne Berit, Tor 
Erik, Tore Leo, Svein 

 

Hos Ragnar: Knut, Mads, Olaf Jørg, 
Geir, Ole Jacob, Oddvar 

 

Tema: 

Nye potensielle medlemmer 

Programforslag jan-juni 2019 

Forslag «Ut i det Blå» 

Forslag til inntektsbringende 
arrangementer. 


