
 
PRESIDETEN 
HAR ORDET: 
Månedsbrev : 

September: 

Kjære  Rotary-

venner. 

    

Da var en flott september måned 
over. 

Denne gangen vil jeg dele noen tan-
ker med dere som jeg synes passer  

fint inn i Rotary og hva vi står for.  

Sann raushet kan ikke etterlyses-den 
kan bare utøves -av hver og en av 
oss. 

Raushet er ikke lett , men bare små 
forbedringer gir store resultater. 

Vi har ulike oppfatninger av hva 
sann raushet er, og jeg kan bare bi-
dra med min 

versjon. 

10. tips for mer raushet.: 

1. Unne andre suksess 

2. Våge åpenhet 

3. Lytte til andre 

4. Våge å feile 

5. Tillate andre å feile 

6. Ta et skritt tilbake før jeg døm-
mer andre 

7. Konfrontere andre mennesker 
med vennlighet 

8. Sette grenser med vennlighet 

9. Takke vennlig nei til det som ikke 
gir meg glede 

10. Tilgi meg selv - og andre 

Jeg  ønsker alle en flott oktober må-
ned. 

Mvh. Line A..   

               

 

ROTARYMØTE 2.9.2019 
Møtested:   Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten.  
Program:   Klubbaften/ regn -   
          skap og budsjett. 
 
Fremmøte: 68 % 
 
Presidenten åpnet ved å lese en tekst om raus-
het. 
Ole stiller som kandidat til Guvernør i 2001-2002. 
Støtte fra klubben til det. 
Anne Berit, Geir og Ole (fra distriktet) hadde 
vært på Distriktssamling i Tønsberg. Anne Berit 
orienterte fra samlingen: Mange utvekslingsstu-
denter, særlig fra Vestfold. Støtten til poliovaksi-
ner går bra, men det dukke stadig opp nye polio-
tilfeller. Distriktssamlingen var et meget bra ar-
rangement.  
Regnskap for forrige rotaryår og budsjett for 
inneværende var sent ut på forhånd. Bjørn gikk 
gjennom regnskap og budsjett. Spørsmål om nytt 
skilt til å ha på usiden av kjelleren ble diskutert.  
Overlates til kjellerkomiteen. Strømutgiftene er 
høye og det ble diskutert hvordan de kan ”holdes 
i sjakk”.  En panelovn virker ikke og gulv-varme 
har til tider vært benyttet siste vinter. Skal ovnen 
erstattes?  Kjellerkomiteen får i oppdrag å under-
søke løsninger og lønnsomhet. 
Regnskap for rotaryåret 2018-2019 gikk med 
16.874 i overskudd.  Budsjettert for 2019-2020 
ble vedtatt med overskudd på 5.070. 

Detfoutsettes at president og kasse-
rer legger frem status på regnskapet 
med jevne mellomrom, og minst ved 

års-
skiftet 2019-2020. Det ble gitt ros til 
forrige års president for god økono-
mikontroll. 
 
Ikke rotarymøte neste gang, den 9.9. 
da det er kommunevalg. 
 
   Svein Jordahl 
 

Rotartarymøte: 16.09. 

Program: .  Peisaften  

PEISAFTEN HOS OLE Devold. 

Vi var 8 medlemmer hos Ole, som sørget for 
god mat og drikke – og vi spiste, pratet, og 
lanserte diverse programforslag. 

Følgende forslag kom opp: 

Sven Inge:    Informasjon om bruk av  Faros   
(bygningsisolasjon). 

Activa Eiendom AS  v/Svein-Erik Damsgaard 
om boligbygging i Tvedestrand. 

Arne:            Kostholdsprogrammet   Appe-
tittus som nok særlig er myntet på eldre for 
å            forebygge underernæring. 

Fredrik Schultse Krog om narkotika. 

Reidar:       Pensjonert politibetjent  Øystein 
Krogstad om sine opplevelser i trafikk tje-
nesten. 

Bjørn:        Liv Siljan; Enhetsleder om  om-
sorg og rehabilitering i Tvedestrand. 

Bjørn (?): Familiehuset v/ Kristin de Lange 
Johannessen (Ressurssenter for barn og 
unge) 

Bedtiftsbesøk:  Lindal hus, Aklan Lyngørpor-
ten hotell –møte på hotellet med bespisning 
og info. om driften. 

 ( ikke så lenge siden vi var der ?) 

Tvedestrand distribusjonsservice AS v/ Bjørn 

Programmer i oktober 2019.: 

2.10. Klubbaften. 
14.10. Intercitymøte. Brokelandsheia. 
 21.10. Sykehjemmet. 
28.10. Guvenørbesøk. 

Fremmøte i August 64 %  
Medlemmer møtt 100% : 
 
 Line A.,  Ole Jacob T.,  
Ole D., Svein Jordahl., Geir  N. 
 
Tore Leo D., Arne B., Reidar K.,  ( Spesiell regel. )   
   
  

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten September 2019  

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i denne måneden: 

2.9. Klubbaften.  
9.9. Møtefri. Valg. 
16.9.  PEISAFEN. 
23.9.9.09. Nye Tvedestrand Videregående. 
    Befaring. 
 30.9.Ny E-18. Nytt fra mitt yrke. Ole Devold. 



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

 
President 2017 - 2018:  
Line Abrahamsen, Vestervei 45, 
4900 Tvedestrand.    Tlf. 413 06 488 
 E-post: linehamsen@gmail.com 
Sekretær: Anne Berit Nedrebø, 
Tjuåsen 11,, 4900 Tvedestrand                             

Mobil :    Tlf.  970 93 907                                      

 

Fødselsdager : 

 
 4.09. 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. 

 

 
Stine Brokmann  - bioingeniør                 
Siri Fossing         - journalist og mat-
blogger Ståle Sætre         - styremed-
lem i Agder Kollektivtrafikk AS 
                         Reidar Kjelstrup 

 

ROTARYMØTE 23.9.2019 

Møtested: Tvedestrand nye 
vdregående skole. Mjåvann. 
Møteleder: Presidenten  
 

.Guide: Arne Thorvald Aanon-
sen 

Program: Bedtiftsbesøk 
Fremmøte:   76 % 
 

Over 25 rotarymedlemmer og gjes-

ter møtte opp ved den nye videre-

gående skolen og ble dresset opp 

med hjelmer, reflexvester og verne-

sko. 

Arne Thorvald Aanonsen guidet oss 

rund, først utendørs i kommunens 

nye idrettspark. Fotballbane, friid-

rettsarena, strandvolleyballbaner og 

skateboard-bane inngår i anlegget. 

Deretter en omvisning i den nye,  

imponerende skolebygningen.  

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt 

mellom Aust-Agder fylkeskommune 

og Tvedestrand kommune. Fylkes-

kommunen er ansvarlig for skolebyg-

get med uteanlegg, kommunen for 

idrettsanlegget med uteanlegg.  

Bygningsmassen er ca 20 000 m2, og er di-

mensjonert for 700 elever.  

I tillegg til skolen og idrettsanlegget kommer 

kostnader til bl.a. tomt, undervisningsutstyr, 

kunstnerisk utsmykking og veier.  

Totalentreprisekontraktene beløper seg 

totalt til 638 mill. Fylkeskommunens andel 

er 464 mill. kr for den videregående 

skolen. Tvedestrand kommunes an-

del er 174 mill. kroner for idrettsan-

legget  

Grunnarbeidene startet i oktober 

2017 og bygget skal stå ferdig til 

skolestart 2020.                       

   Svein Jordahl 

ROTARYMØTE 30.9.2019 
Møtested:   Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten. 
Program:   Ole Devold: fra mitt  

                yrke. 

Fremmøte: 48 % 
Presidenten åpnet.  Evy Ann, Jan Arvid og 
Lars har meldt seg ut.  Klubben har nå 25 
medlemmer. En har permisjon.  Klubben har 
en Facebook-side og presidenten spør om 
denne bør re-vitaliseres.  Stort sett oppslut-
ning for det. Medlemmene bes tenke over 
hva det betyr av oppgaver osv. 
Den 21.10 er det eldrefest på sykehjemmet.  
Hver enkelt tar med bløtkake og 2 små ge-
vinster. 

 
Ordet ble gitt til Ole som presenterte 
en ganske fersk sak fra retten.  Disku-
sjon.  Etter hvert kom flere problemstil-
linger opp og det ble en fin meningsut-
veksling, bl.a  om kriminell lavalder, om 
straff ved psykisk sykdom, om ansvaret 
for en person som er dømt til psykisk 
helsevern, og saksbehandlingstiden i 
rettsvesenet. 
        Svein Jordahl 

 


