
 
PRESIDETEN 
HAR ORDET: 
Månedsbrev : 

  Kjære Rotary 

venner  
Da var Nove-
ber måned 
over og vi har 

også denne måneden hatt noen hyg-
gelige stunder og mye koselig prat i 
klubben.  
Vi går nå inn i desember måned. De-
sember er årets mørkeste måneden, 
men det virker ikke sånn. Med alle 
opptente julegater og hus, litt snø og 
god julestemning er det få ting som 
er mer koselig enn desember. Vi 
synger julesanger, handler gaver og 
gleder oss til å være sammen med 
familie og venner i høytiden som 
kommer.  
De fleste gleder seg til jul, men det 
er alltid noen som gruer seg og ikke 
har noen å dele høytiden med.  
 
Kanskje vi kan ta oss ekstra tid til 
ettertanke denne travle måneden.  
 

Ha en flott adventstid   
Med beste hilsen Line.  

 

ROTARYMØTE 4.11.2019 
Møtested:   Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten.  

Mads hadde en 3 minutter om Rotary i 
1975.  

 

Klubbaften med nominasjon. 

Fremmøteprosent: 63,64%  

Møtet startet ikke med sang, men med no-

en velvalgte ord til ettertanke fra presiden-

ten.                                                                          

Geir hadde deltatt på distriktskonferansen 

og refererte derfra. Han opplyste om at 

søknadsfristen for tilskudd til prosjekter fra 

distriktet var 01.12 i år. I klubben har vi som 

kjent to årlige arrangementer: Honnørfes-

ten og sammenkomsten på sykehjemmet 

med bløtkake og kaffe for de gamle der. 

Det ble også tema om vi skulle fortsette å 

støtte mekkeklubben med kr. 125 per med-

lem. Dette skal vi ta opp som sak senere når 

vi vi får vite mer om prosjektet. Vi legger 

det imidlertid til grunn i søknaden vår til 

distriktet på grunn av tidsfristen.  Hvis vi 

skal inn i større prosjekter med internasjo-

nalt tilsnitt må det være sammen med 

andre klubber.                                                 

Ole er innstilt og valgt som guvernør for 

distrikt 2290 i 22/23. Det er et stort løft 

både for Ole og for klubben, og vi vil få en 

travel tid med mye å gjøre etter hvert. Men 

hvis vi drar lasset sammen blir det nok bra. 

Nominasjonen forløp etter det nye regle-

mentet som jo også i år virket  litt ukjent for 

noen.                                                                 

Og så hadde vi hyggelig prat med sjokolade 

og Twist attåt.                   Mats O. 

 

ROTARYMØTE 11.11.2019 

Møtested:   Rotarykjelleren 

Møteleder: Presidenten.  

Program:   Bruk av ny kommunal 

hjemmeside ved Jannicke Norheim. 

Møtt i andre klubber:                                    

Ole Devold -  Grøm . 

Rolf  Torsteinsen – Trondhjem 

Fremmøte: 64% 

Treminutter:  Anne Berit.              

Anne Berit led valgets kval da hun nå nylig 

skulle kjøpe ny bil. Skulle hun kjøpe el-bil, 

hybrid, ladbar hybrid eller fossilbil.  Etter en 

tenkestund, kom hun frem til at en el-bil 

ville være bra for henne fordi hun kjører 

mest kortere turer. Men tar man av gårde 

på lengre turer kan man lett få ladeangst. 

Det ble en Leaf som hun er meget godt for-

nøyd med. Om vinteren går det imidlertid 

mye strøm ikke bare til drivverket, men 

også varme til defroster etc. 

Jannicke Norheim 

Bruk av ny kommunal hjemmeside.        

2018 gikk med til å omarbeide kommunens 

hjemmeside. Samarbeidet IKT- Agder legger 

føringer for hvordan siden skal se ut og 

hvordan funksjonene skal være. like ut, noe 

Programmer i Desember 2019.: 

02.12. Klubbaften 
09.12. Kirkebesøk 
16.12. Presidentens aften 
23-12. Møtefri. 
30.12. Møtefri 

Fremmøte i November  60.9 %  
Medlemmer møtt 100% : 
Line A.,Ole D., Olaf Jørg H., 
Ragnar L., Tor Erik N., Rolf T., 
Bjørn W. 
Tore Leo D., Arne B., Reidar K.,  
( Spesiell regel. )   

    KJELLERPOSTEN   
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TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i denne måneden: 

 

04.11. Klubbaften. Nominasjon. 

11.11. Ny kommunal hjeemmeside. 

18.11. Julebord  på Rådhuset. 

25.11.  Årsmøte med valg.  



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 : 

 
 10.12. Oddvar Pedersen 
 
14.01.  Tanja Høyseth 
                                                                                                                             
 

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,  

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. 

 . Sidene ser like ut, noe som kan virke litt 

kjedelig, men det er blitt veldig søkbart. 

Innføring av nytt sak/arkivsystem, også fel-

les for samarbeidskommunene gjorde saken 

mer komplisert og medførte mye arbeid.  

Siden er nå dynamisk, dvs. den endrer seg 

hele tiden.  

Først kommer tjenestene, deretter styrings-

dokumenter, prosjekter etc. Det er også en 

ny innsynsmodell som gjør det l lettere og 

enklere å få innsyn i ulike dokumenter som 

ikke er unntatt offentlighet. 

«Kommunikasjons Kari» som det er bilde av 

nederst i høyre hjørne svarer på alle spørs-

mål. Hun er koblet opp til F-book og «min 

side», som er inngangsporten for at man 

skal kunne følge med i saken sin. 

Postlistene har fått nytt format og man kan 

søke innsyn i aktuelle eller interessante do-

kumenter. Kommunens hjemmeside er i 

kontinuerlig utvikling og ting skjer fortere 

enn man kan følge med. 

På F-book =kommunens hjemmeside, legges 

ut kontinuerlig interessant stoff om aktuelle 

saker. 

         Ref. Mads  O 

 

 ROTARYMØTE 28.10.2019 

Møtested: Rådhuset. 
Møteleder: Presidenten.  
 

MØTE I KLUBBEN, JULEBORD I RÅDHUSET 

15.11.2019 

Det var 25 til stede. 

Festkomitéen hadde rigget alt til på formid-

dagen, så et flott feststemt bord var dekket 

og klart til gjestene kom. 

Kl 19 00 var alle gjestene kommet, og det 

ble servert et glass Prosecco eller Mosell 

etter ønske. Etter en stund kom Idar med 

julematen. Tradisjonen tro var det ribbe, 

medisterpølse, og medisterkaker med tilbe-

hør.  Til dessert hadde Ingebjørg laget den 

tradisjonelle multekremen. Alt smakte som 

vanlig fortreffelig. 

Ragnar ønsket velkommen og orienterte om 

prosedyrer angående «de våte elementer». 

I år var det ingen festtaler, men hvis noen 

hadde en god historie eller noe annet å bi-

dra med,  var det velkomment. Bjørn hadde 

med en quiz som var både morsom og  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utfordrende. Stemmingen var god og lydni-

vået til tider meget høyt. Gitaristene Tor 

Erik og Geir akkompagnerte til kjente jule-

sanger som ble sunget av hjertens lyst. 

Litt senere var det kaffe og kringle med no-

go attåt for de som fortsatt hadde behov. 

Nok en gang kunne vi konstatere et meget 

vellykket julebord som ebbet ut henimot 

midnatt                              

  Ref.Mads O. 

 

Janniche Nordheim 

Julebord. 


