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Hei mine kjære Rotary-venner! 

Så, var min siste «sjefs-måned» forbi, 
og jeg trekker meg stille tilbake for å 
nyte min nye pensjonstilværelse som 
«past». 

Juni sitt høydepunkt var for meg «ut i 
det blå»-turen til Furøya, der vi 10 med-
lemmene som stilte opp hadde en skik-
kelig trivelig tur! Så var det til slutt Presi-
dentskiftet, der kjede og presidentknapp 
ble overlevert til vår nye, supre Presi-
dent: Lykke til med 12 flotte måneder 
Line! 

Takk også for hyggelige «avskjedsord», 
men la oss likevel ikke glemme det aller 
viktigste med klubben: At vi alle, etter 
evne, bidrar med vårt for at klubben skal 
forbli det triveligste møtepunktet i uken! 

Tusen takk for meg, med de aller bes-
te hilsener fra Rolf  

ROTRYMØTE     03.06.19                 

Møtested:       Rotarykjelleren                  

Møteleder:             Presidenten 

Program: Mekkeklubben 
ved Günther Hirschel-Haag  
 
Program: Fremmøte: 59,2 % 
 
President Rolf ønsket velkommen og 
ledet møtet. Info og påmeldinger til ar-
rangementet på Furøya 17.juni. Karoline 
Abrahamsen Johnsen, som ofte er med 
på Rotarys arrangementer, har tatt gull i 
Norgesfinalen i Rytmisk Gymnastikk. 
Vi gratulerte! 

 
Aftenens fore-
dragsholder 
Günther Hir-
schel. 
 
Haag fra Mek-
keklubben ori-
enterte om 
aktivitetene.  
Klubben har 
lokaler i Fian-
svingen. Kom-
munen sponser 
husleie og 
strømutgiftene blir dekket av andre. 
Mekkeklubben har mange ”venner” og 
samarbeidspartnere som hjelper til med 
verktøy og utstyr. Klubben søker og får 
økonomisk støtte fra flere hold. Rotary-
klubben er en av sponsorene. Det samar-
beids noe med To-takt-klubben på Gje-
ving. Klubben samler fra 5 til 20 ung-
dommer et par ganger hver uke. Det 
skrus på biler og det drives noe opplæ-
ring og undervisning.  Klubben har bl.a 
en motor som er delt, for å vise funksjo-
ner. Det finnes medlemmer og hjelpere i 
klubben som har god kompetanse på bil 
og motorer. Klubben har også en simu-
lator. Klubben er interessert i bil-bane 
som det planlegges og arbeides med.  
Kanskje får man etabler en go-cart-
bane?  Mekkeklubben er et fint tilbud 
for ungdom som liker motorer.  Ble opp-
rinnelig dannet for å være et alternativ 
til ”bil-oppstilling” av ungdommer 
kveldstid på plassen ved kommunehuset. 
      Svein Jordahl 
                                           

ROTARYMØTE 17.6.2019 

Møtested: Furøya 
Møteleder:                 Olaf Jørg 
 Hafredal i komiteen 

Program:                Ut i det bla  –  
            ”kultur-tur ” til Furuøya  
 

 Fremmøte: 38,5  % 

 
Komiteen inviterte til ”kurv-tur” til Borøya, 
der deltagerne hadde med seg sin egen kurv 
med mat. 13 medlemmer og ledsagere deltok 
og 3 båter fraktet fra Rådhusbrygga kl. 1700.  

 
Det 
blåste 
litt og 
var surt 
vær til å 
begynne 
med, 
men det 
stilnet 
og bed-

ret seg etter hvert og solen viste seg tidvis. 
 
Andreas Grimsland i Tvedestrand Kommune 
har overtatt ansvaret for kulturlandskapet og 
tilrette-
legging 
for fri-
luftsliv 
på 
Furøya, 
og var 
vår 
guide.  
 
 
Han 
orienterte om de arbeidene som hittil er ut-
ført og de planer man hadde. Bl.a. skal den 
store låven restaureres og gjøres om til sel-
skapslokale/galleri.  
Nytt tak er allerede lagt og eksteriøret er 
betydelig oppgradert. En interessant omvis-
ning i det som foreløpig er ”et skall”. Vi 
vandret fra restauranten til den store eika og 
ned mot Furøysund der det anlegges nye 
brygger.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landskapet er ryddet slik at de gamle 
åker- og eng-lappene er kommet frem.  

Programmer i Juli 2019.: 

03.06. Mekkeklubben ved Günther 
Hirschel. 
10.06. 2. pinsedag. 
17.06. Ut i det blå. 
24.06. President skifte.  

Fremmøte i Juni 41,9.3 %  
Medlemmer møtt 100% : 
 
Det var ingen som hadde 100 % frammøte denn 
månden. 
 
Bare  
 Tore Leo D., Arne B., Reidar K. ( Spesiell regel. )                 
 

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten Juni 2019  

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i denne måneden: 

 03.06. Mekkeklubben ved Øystein Haugenes. 

10.06. Fri. 2. pinsedag. 

17.06. Ut i det blå. Furuøya. 

24.06. PRESIDENTSKIFTE.  

Klubbaften med den nye Presidenten.                                            



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 : 

 
09.07. Olav J. Hafredal. 
25.07. Ragnar Lofstad 
31.07. Hilde Marie Nistov 
 
21.08. Line Abrahamsen 
28.08. Svein Jordahl 

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. 

 

 
Grimsland orienterte om dyrking i 
gamle dager og fortalte at sjeldne 
planter som har dukket opp, bl.a.  en 
perle-forglem-meg-ei.  
 

 
 
 
 

Vi stoppet ved husene der vi 
spiste vår mat og drakk det 
medbrakte. 
 
 
 

 
En meget hyggelig og interes-
sant tur. 
   Svein Jordahl 

 

ROTARYMØTE 24.juni 2019 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: Rolf Thorstensen/
Line Abrahamsen 
Program:  Presidentskifte 
 
Fremmøte: 67 % 
 
President Rolf ønsket velkommen til sitt siste 
møte som leder.  Han oppsummerte året og sa seg 
fornøyd med innsatsen i klubben. Det har vært 
mange gode program og han mintes en del av 
dem som hadde gjort inntrykk på ham.   Han 
nevnte også Bedtiftsbesøk og turer, den siste til 
Furøya som var meget vellykket. Økonomien er 
under kontroll. 

Ved en høytidelig stund ble Line Abrahamsen 
overrakt klubbe og presidentkjede. 
 
Hun takket og ga en oversikt over det hun vil 
satse på i sitt år: -det sosiale, -gode program-
mer, -mer Rotary-stoff, -Ryla, -gjøre Rotary 
mer kjent i lokalsamfunnet, - ha noen prosjek-
ter, -rekruttere 4 nye medlemmer i året. 
 
Rolf ble takket for god ledelse i året som var 
gått. På en humørfylt og lun måte hadde han 
ledet klubben og høstet applaus for innsatsen. 
I møtet ble det servert kaffe og Rolfs kaker og 
vafler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 President Line A. avsluttet møtet. 
                                                         Svein Jordahl 

Jeg vil med dette takke referen-
ter, presidenten og ansvarlig for 
referatene, Svein Joedahl, for 
gode referater og raskt levering. 

Hilsen Redaktøren.  
 Fortsatt en god sommer.   


