
PRESIDETEN 
HAR ORDET: 
Månedsbrev : 

Kjære Rota-
ry venner.  
Da var desem-
ber måned og 
mitt første 
halv år som 

president over.  
Det har vært ett halv år fylt med go-
de foredrag og mange hyggelige 
stunder i klubben.  
Jeg ser frem til å ta fatt på siste halv 
år i mitt president år.  
Vi går nå snart inn i 2020 og har 
masse flott på programmet vårt som 
vi kan glede oss til Nytt år gir nye 
muligheter.  
 
Ønsker alle en flott jul og et riktig 

godt nytt år   
Med beste hilsen Line.  
******************************** 
 På grunn av plassmangel, kommer 

referatet fra  25.11 i dette nummeret. 

ROTARYMØTE 25.11.2019 
Møtested:   Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten.  

Årsmøte med valg. 

Møtet  ble ledet av president Line A., og 

hun startet med å takke arrangements ko-

miteen for jobben de hadde gjort med jule-

bordet, det ble en hyggelig kveld med god 

mat og stor stemning. 

Denne kvelden var det Årsmøte. 

Innledningsvis skrøt presidenten litt av klub-

ben, hun trivdes stort og gledet seg til mø-

tene. Presidenten skrøt av programmene, 

spennende bedriftsbesøk, gode aktiviteter 

og synes hun synes det var flott at vi også 

hadde ungdom med på Ryla. 

Årsmøte: 

Sakslisten ble godkjent, og Geir ble proto-

kollfører og Olaf og Egil valgt til å underteg-

ne  protokollen.  

Regnskapet ble gjennomgått av Bjørn. Tota-

le inntekter ca kr 76.000,-, hvorav konting-

ent er den største posten. Utgiftene var ca 

59.000,-, dette gav et overskudd på i under-

kant av kr 17.000,-. Regnskapet ble god-

kjent. 

Kontingenten forble uendret, kr 2.500,-. 

Valget ble ledet av Geir.  Han hadde det 

meste klart, men slet med  få en innkomne 

president for 2021/-22. Det ble tilslutt Leif 

Fage som ble valgt. Dette vil imidlertid kun-

ne medføre at vi må endre noe på møteti-

den, men dette tema vil bli diskutert på se-

nere møter. 

Kasserer ble Bjørn Walle, sekretær Anne B. 

Nedrebø, styremedlem Hilde M. Nistov. 

Geir Nylen er president det kommende år. 

Line Abrahamsen past president. Det nye 

styret ble vedtatt mot en stemme. 

Kvelden ble avsluttet med kaffe og fylte 

boller som Line hadde bakt. Vi takker, de 

smakte fortreffelig. 

Kveldens fremmøte : 58 % 

   Oddvar P. 

Programmer i Januar 2020..: 

 
Har ikke fått den nye  
programmlista for 2020. 

Fremmøte i Desember 64.8 %  
        Medlemmer møtt 100% : 
Svein J., Ragnar L., Tor Erik N., 
Bjørn W., Anne Berit., Hilde N.,                                                             
Ole Jacob T., Oddvar P., Geir N. 
 
Og Tore Leo D., Arne B., Reidar K.,   

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten Desember 2019  

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i denne måneden: 

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

ROTARYMØTE 02.12.2019 
Møtested:   Rotarykjellere  
Møteleder: Presidenten.  
Klubbaften. 

Møtet ledet av presidenten som innled-

ningsvis ønsket velkommen og leste 

diktet om de Fire lysene. 

Takket også Ingebjørg og Ragnar som 

hadde vasket hele kjelleren.  

Skilt utenfor : Enige om at vi bør få et 

nytt skilt, det vi har er ikke pent. Ønske-

lig med en aluminiumsplate med trykk, 

men må være holdbar. Geir fikk i opp-

drag å undersøke hva som er mulig å 

få til.  

Mekkeklubben :  Spørsmålet var om vi 

skulle fortsette støtten. Vi var imidlertid 

litt usikre på kontrakten som var inng-

ått. Var den på 3 år, skulle vi også 

være med i 2020, hvis ikke skulle vi 

Hovedgata i desember. Lite snø i år. 



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,  
4916 Borøy .    Tlf. 997 38 362 

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. 

 KLUBBaften, forts.: 

Mekkeklubben :  hvis ikke skulle vi drøf-

te dette nærmere. Saken tas opp igjen 

når vi har sett hva kontrakten sier. 

Bytte av møtetidspunkt:  Dette var 

kommet opp dersom Leif Fage blir inn-

kommende president i 2021/2022.. For å  

kunne ta jobben måtte møtetidspunkt 

flyttes frem, helst til kl 18.00, kanskje 

alternativt kl 18.30. Alle var enige om at 

vi bytter møtetid fra og med 1. juli 2020. 

Vi gikk for kl 18.30, Rolf fikk i oppdrag å 

høre med Leif om det var ok, men øns-

ket han kl 18.00 var vi også villige til å 

godta det også. Besluttes endelig i møtet 

9 desember.   

Det vil også fremover bli vanskelig å 

dekket presidentrollen og det kom for-

slag om at vi fremover bør diskutere det-

te nærmere, kanskje finne noen "hybrid 

løsninger", Og ikke minst blir det viktig å 

få nye medlemmer. 

Rotary opplysning : Mads stod for en 

bolk med Rotary opplysning. Han kom 

innom mange temaer, distriktenes innde-

ling, om klubbens målsetting og de ulike 

tjenesteområdene for klubbene : klubb- , 

yrke- , samfunn- , internasjonal- og ung-

domstjenesten. Snakket også om Rotary 

fondations (TRF), som jo er en stor vele-

dighets maskin, der polio prosjektet er 

det aller største. Mange klubber har 

også egne - eller i samarbeid med andre 

- utenlandsprosjekter, der vann, skole og 

helse står sentralt. Anbefalte alle å gå 

inn  rotary.no og lese litt om alt hva rota-

ry står for og kan tilby. 

Forøvrig går Carl Bertelsen inn som 

klubbens revisor, dette fordi Bjørn blir ny 

kasserer. 

Kveldens fremmøte 72 %. Meget bra !!    

             Oddvar P. 

 

 

 

 

ROTARYMØTE 16.12.2019 

Møtested: Julemøte i Tvede    
          strand kirke. 
Møteleder: Ragnar Lofstad.  
                                                     
Kirkemøte i Tvedestrand kirke ble 
ledet av Ragnar Lofstad og fulgte et 
tradisjonelt mønster. julefeiringen er 
jo full av tradisjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 4 lysene ble tent , og teksten 
lest  av Bjørn Walle denne gang. 

Vi var så heldige å ha Hans van der 
Meijden ved orgelet. 

Vikarprest Christopher Woie talte 
om jul og juletradisjoner ,mens 
Svein Jordahl leste ett par julefortel-
linger. 

Etterpå ble det kaffe og kake, og som 
vanlig, hadde Ingebjørg og Ragnar L. 
regien på bespisningen. Både 
”Verdens beste”, sjokoladekake og 
småkaker var å finne på bordene. 
Det smakte fortreffelig og praten 
gikk livlig. 

Blomster ble også utdelt,  fortjente 
buketter til både Ingebjørg, organist 
Hans og prest Christopher. 

Fremmøte : 56,5%        Ref. Oddvar P. 

Christopher Woie  

https://pixabay.com/no/drittsekk-indre-gris-hund-hunden-2613125/
https://swedenroots.blogspot.com/
https://sizzensblogg.wordpress.com/2017/12/24/god-jul-3/

