
PRESIDETEN 
HAR ORDET: 
Kjære                  

Rotaryvenner. 

Månedsbrev 

for November. 

FESTMÅNED.     
Kjære alle!  

Så har nok en måned gått, og det viktigste, 
bort sett fra nok et Excellent Julebord, - var 
valg av nytt Styre for 2019/20, der Line A. 
Geir N., Ole D., Anne Berit N. og Tanja H. 
og - med Line som President,  Geir N. som 
Visepresident, og undertegnede som 
Pastpresident. (Er spent på om de henger 
meg opp i et horn på veggen  ) 

Jeg har ellers fått bevist mine vaffel-steking-
kunster, selv om Line sine gedigne kaker 
nok gikk av med seieren under Årsmøtet. 
Bra program om Tjennavassdraget og Svein 
sin underholdning under Julebordet, fikk 
diverse lattermuskler i sving   

Oppmøte: Har vært bra også denne måne-
den. Jeg tror nok vi snart havner på topp i 
distriktet, og viser forhåpentligvis at folk 
trives: BRA! 

Ha en fin Adventstid. 

Beste hilsen fra Presidenten. 

 

ROTARYMØTE             05.11.18         

Møtested:    Rotarykjelleren                  

Møteleder:                   Presidenten 

Program.    Klubbmøte. 

Sang: «Tir ná  Noire «. 

Fremmøte:  59% 

Tema: Klubbaften, nominasjon og 

hyggelig samvær. 

Presidenten hadde møtt i Grøm ro-

taryklubb  hvor det var presidentmø-

te. Ole Ledet  møtet. Det ble en del 

snakk om økonomi og hva de andre 

klubbene tar i kontingent. Dette vari-

erte mellom kr 3000 og  kr 2500.  Vi 

ligger altså i nedre sjikt. Det som gjør 

forskjellen i klubbenes økonomi er 

medlemstallet.  Vi har betalt for 26 

medlemmer mens vi kun var 23. Nå 

er vi 29 medlemmer og det er flott. 

Etter at presidenten hadde tatt oss 

med på en liten odysse om hva som 

hadde hendt den 8 november opp 

gjennom tidene var det tid for. Hyg-

gelig samvær i klubben. Olaf Jørg 

orienterte om julebordet.. 

Ole Jacob fortalte litt om forhold for 

kvinnelige arbeidere i Kina da han 

begynte å reise dit for Teamtec. 

Kvinnene ble behandlet nedlatende 

og måtte sitte rett på jordgulv og 

male små metallgjenstander. Dette 

førte til sykdom og varige lungeska-

der uten at man tok notis av det. De 

ble ofte hundset og slått. Han fortal-

te også hvordan de på konfeksjons-

fabrikken satt og sandblåste jeans 

for hånd for å få de til å slitt ut. Etter 

det går han ikke med ferdig sand-

blåste slitte jeans. 

Det ble nominert 4 kandidater til 

nytt styre. På møtet 26 nov. vil inn-

kommende president legge frem sitt 

forsalg til nytt styre for klubben. Det 

er de nye vedtektene som har end-

ret tidligere prosedyrer. Vi hygget 

oss med ost og vin og en god prat.               

                             Mads O. 

 

 

 

 

 

 Advent er ventetiden før jul. Ordet advent be-

tyr egentlig Herren komme, og har blitt brukt 

som navn for denne ventetiden helt siden 

slutten av 400-tallet. Første søndag i advent, 

markerer begynnelsen på kirkeåret, denne fal-

ler alltid mellom 27. november og 3. desember. 

I år faller første søndag i advent på den 

2.desember. 

Fremmøte i November 71,4 %  
Medlemmer møtt 100% i november: 
 
Olaf  Jørg H., Ole Jacob T., Rolf T., Hilde M.N.,  
Tor Erik N., Geir N., Anne Berit N., Mads O., 
Oddvar P., Egil V. og Bjørn W. 
 
Og Tore Leo D., Arne B., Reidar K.  ( 85 års reg-
len. )                   

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten november 2018  

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i Desember: 
03.11. Kloakkering og sivbed.  

  ved Anton Thomassen 

10.11. Kirkebesøk. 

17.11. Presidentens aften.   

24.12.  Fri Julaften  

31.12.  Fri Nyttårsaften. 

Programmer i denne måneden: 

02.11.Klubbmøte.Nominasjon. 

12.11. Flomutredning i Tjenna-vassdraget.          
            Ved  Andreas Grimsland. 

16.11. JULEBORD på Rådhuset. 

19.11. Møtefri. 

26.11.. Årsmøte med valg. 

ADVENT. 



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 : 

 
11.11. Leif Fage. 
16.11. Sven Inge Marcussen 
19.11. Reidar Kjelstrup. 
 
10.12. Oddvar Pedersen 

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             12.11.18        

Møtested:     Rotarykjelleren                  

Møteleder:                    Presidenten 

Program: Flomsikring i Tjennavassdra -    

   get ved Andreas Grimsland. 

Sang: “Have you ever seen the rain.” 

Nedslagsfeltet for Tjenna er større enn for Øs-

teråvann. Det er store flater som i dag er asfal-

tert hvor avrenning  skjer umiddelbart etter regn 

som  Knut Knutsens plass, Lyngmyrområdet, 

Rutebilstasjonen og Bergsmyr 

Hovednedslagsfeltet er vestover og innebefatter 

både Vålevann og Vennevann opp mot den nye E

-18. Avrenningen skjer i all hovedsak via Mølle-

bekken. Man har tro på  at Møllebekken vil greie 

påkjenningene i fremtiden. Denne blir kontrollert 

hvert år av Safe-Control. 

I dag har man tre metoder for å hindre store 

oversvømmelser: 

1.Infiltrere  små nedbørsmengder. 

2 Forsiking av større nedbørsmengder 

3 Lede bort store nedbørsmengder 

Steinfyllingen ved den nye barneskolen vil kunne 

ta opp store nedbørsmengder. Det er lagt duk i 

alle kanter slik at ikke fyllingen skal infiltreres av 

sand og jordmasser. Etter flommen har TK blitt 

anbefalt av NVE om å utrede vassdraget. Dette er 

et samarbeid mellom TK, NVE og et tysk konsu-

lentfirma. Ikke noe gjøres før utredningen er 

ferdig. NVE har sagt seg villig til å dekke kostna-

dene ved dette og eventuelle tiltak. Det kan være 

snakk om demning ved Mjåvann som har en flate 

på ca. 80 mål og har stor kapasitet. Eikåsdalen 

har også vært vurdert, men funnet dårlig egnet. 

Man venter at utredningen snart er klar. 

Fremmøte  76%                                             Mads O. 

ROTARYMØTE             16.11.18   

Møtested: KLUBBENS JULEBORD.                 

          Rådhuset. Den Grønne sal.  

Møteleder:      Bjørn Walle  

Fredag 16.11 benket 25 medlemmer og følge seg 

i Rådhuset i den grønne sal til julebord kl  1900.  

Komiteen hadde på forhånd dekket og pyntet et 

flott langbord i god juleånd. Vi startet med et 

glass Prosecco  eller noe annet for de som ikke 

skulle ha  alkohol. Stemningen var som sedvanlig 

lystig og god.  

Før Idar kom med julematen, ribbe med sprø 

svor, medisterkaker, medisterpølse og nyrørte 

tyttebær, benket vi oss til bords med de damene 

som var til stede. Så fikk alle noe i glassene og vi 

kunne skåle for julematen, Rotary og oss selv. 

Bjørn ønsket kort velkommen og ga ordet til 

kveldens toastmas-

ter som var presi-

denten. Han sjong-

lerte elegant mel-

lom å  være presi-

dent og toastmas-

ter ved ta kjedet av 

og på. 

 I god tradisjon 

underholdt han 

med noen gode 

historier, vitser og                                

kommentarer som referenten ikke husker noe 

av. Men vi lo godt. Det ble også gitt til beste 

spontane utrykk for humor som falt i god smak. 

Svein snakket om jula og hadde noen be-

traktninger over vennskap og kjennskap til 

ettertanke for oss alle. 

Desserten var som vanlig Ingebjørgs multe-

krem. Siden var det kringle, kaffe og utlod-

ning. Bjørn takket for innsatsen fra komité 

og deltakere, og overrakte en vakker bloms-

terbukett til Ingebjørg, som sedvanlig deltar 

med liv og lyst i alle gjøremål. 

Alt i alt et vellykket og hyggelig julebord. 

Håper at vi neste år kan bli enda flere. 

God jul.                                                 Mads O.       

 

 

 

ROTARYMØTE             26.11.18      

Møtested:              Rotarykjelleren                     

Møteleder:                 Presidenten.           

Program:                     Årsmøte med valg. 

Sang: «Tømmerhoggeren. « 

Frammøte: 62% 

Presidenten har i lang tid bekymret seg for det 

store strømforbruket i kjelleren. Det må være en 

lekkasje eller strøm som går ut av vår tavle. Ole 

Jacob skulle ta en prat med huseieren om situa-

sjonen og om det var mulig å få en kontroll på 

tavla for å se om alt er i orden. 

Reidar ble ønsket velkommen tilbake. Applaus. 

Presidenten redegjorde for årsmøtesakene og 

valget som ble gjort på nominasjonsmøtet. Han 

gjorde også oppmerksom på at det i år er vedtatt 

et nytt reglement for valget. Innkommende presi-

dent Line fremmet i tråd med dette forslag til 

nytt styre. 

Dette ble valgt ved akklamasjon: 

Geir Nylen. Innkommende president. 

Anne Berit Nedrebø. Medlem 

Ole Devold. Tanja Høyseth. Rolf Torstensen 

Bjørn hadde en rask gjennomgang av regnskapet 

og de største utgiftspostene. Etter noe diskusjon 

ble også regnskapet vedtatt enst. 

Styret ble bedt om å utrede månedlig betaling på 

kr. 300 uten vinlotteri. Spørsmålet om kontingent 

for 2019-2020 tas opp senere.  Det er  nå god 

kontroll med økonomien og det ser ut til at vi vil 

få et pent overskudd. 

Så var det deilig kake som Line hadde bakt og 

kaffe. Presidenten har gått                                          

til anskaffelse av nytt 

vaffeljern, og resultatet                    

    var helt bra. 

  Mads O. 

(Arkivbilde.) 

Flom i Tjenna. 

https://www.aktivioslo.no/guide/jul/

