
PRESIDETEN 
HAR ORDET: 
Månedsbrev : 

Kjære Rota-
ry venner.  
Da er vi kommet 
godt igang i året 
2020. Et mangfol-
dig Rotary er 

en  vei inn i samfunnet gjennom kontakt og 
vennskap. 

Synes denne oppskriften er fin å bruke så 
jeg deler den med dere.  

Med beste hilsen  

Line  

ROTARYMØTE 06.01.2019 
Møtested:   Rotarykjellere  
Møteleder: Presidenten.  
Klubbaften. 

Fremmøte:  61% 
 
Presidenten åpnet møtet med et vakkert 
dikt 
og ønsket oss alle et godt nytt år. 
Leste deretter opp månedsbrevet fra 

guvernøren. Rotary trenger nye og yngre 
krefter, 
noe vi alle må forsøke å bidra til. 
Deretter ble programmet for  første halvår 
2020 gjennomgått. 
Her er mye bra og interessante foredrag, 
bedriftsbesøk og ikke minst honnørfest på 
Rådhuset 25. mai. 
Noe senere enn vanlig da Rådhuset er un-
der ombygging. 
 
Mads fikk ordet og refererte til et innlegg i 
siste utgave av «Rotary Norden». Polio vak-
sine er ikke noe som varer evig og må / bør 
fornyes. Rotary er stolte av å ha vært med 
på det verdensomspennende vaksine-
programmet som startet i 1988. 
 Fra 350000 tilfeller er det nå nede i noen få 
hundre takket være dette programmet. 
 
Han tok også opp rekrutteringen til klubben 
og at vi kanskje må tenke nytt når det gjel-
der president. 
Kan flere dele på jobben? 
 
Lokalt ; Vi sponser mekkeklubben og flere 
bør ta en tur nnom lokalet på Fiane  en tirs-
dags kveld for å slå av en prat 
 
Etter hvert gikk praten livlig rund bordet og 
mange saker ble diskutert. 
Vår president, Line er et «ja-menneske» og 
blir sekretær for Ole når han tiltrer som  
distriktsguvernør.                                Geir  N 

 
ROTARYMØTE 13.01.2020. 
Møtested:   Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten.  
Program:   Rikets tilstand.  
Rådmann Jarle Bjørn Hanken. 
Møteleder:   presidenten 
Fremmøte:   67% 
Presidenten ønsket velkommen og gav først 
ordet til Olaf Jørg. 
Han hadde billetter til Kultuthuset i Arendal 
8.2 hvor Nedenes Rotary 

har sitt årlige arrangement. Er selv bortreist 
på dagen så hvis noen er interessert? 
 
Videre gikk ordet til Hanken som orienterte 
oss om handlingsplan og økonomi for de 
neste 4 årene. 
Mye har skjedd og mye skal skje. Vi har fått 
ny E-18 fra Arendal og med det klargjort 
store arealer på Grendstøl ved avkjørsel til E
-18. 

 Her kan kommunen tilby næringstomter 
beliggende mellom E-18 og sentrum. 
Sammen med 7 andre kommuner har vi blitt 
enige om korridor for E-18 fra Grimstad til 
Dørdal. Med Arendal / Tvedestrand allerede 
ferdig kan det settes i gang med regulerings-
plan for resten av strekningen. 
Tvedestrand og østover kan stå ferdig alle-
rede i 2023/4. 
Ny U- skole er snart ferdig og videre skal det 
bygges ny barneskole, ny barnehage og om-
sorgsboliger. Alt ferdig innen 2023. 

Kommunen kjøper gamle Lyngmyr skole. 
Den gamle Middelskolen, Folkeskolen, Skri-
verstua og Villa Utsikten skal selges. 
  Av dette blir det et solid låneopptak. Fra 
73.00 pr innbygger i 2018 til 123.000 i 2023. 
En økning på 293 mill. 
Med sentralisert barneskole i sentrum og ny 
barnehage, vil kommunen spare en del på 
driftsutgiftene. 
 Administrasjonen vil også bli slanket etter 
hvert. 
Innbyggernes kommunale utgifter vil stort 
sett bli som før. 
Fremtidig skatteinngang er selvfølgelig uviss 
og av kommunens befolkning i arbeidsdyk-
tig alder er KUN ca, 57% i arbeid.  Betenke-
lig.... 
     Geir N. 

Programmer i Januar 2020..: 

03.02. Klubbaften 
10.02. Opplevelser i  trafikktjenseten. 
17.02. Fine land å reise i.H. Bårdseth.  
24.02. Tvedestrand distribusjonsser - 
             vise AS. 

Fremmøte i Desember 63.4 %  
        Medlemmer møtt 100% : 
 Ragnar L., Tor Erik N., Bjørn W., Anne 
Berit N., Hilde N., Olaf Jørg H., Rolf T.,                                                             
Ole Jacob T., Mads O., Egil V., Line A. 

 
Og Tore Leo D., Arne B., Reidar K.,   
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TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i denne måneden: 

06.01. Klubbaften 
13.01. Rikets tilstand. Ved Rådmannen. 
20.01. Ungdomsutveksling.Tone        
                       Kolbeinstveit. 

27.01. Biobrensel. Åsulv Løvdahl. 



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 : 

 
05.02. Carl F. Bertelsen. 
11.02. Ole Jacob Thorsen. 
19.02. Anne Berit Nedrebø. 
24.02. Arne Bjørnstad. 
 
 
Gratulerer ! 
 

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. 

ROTARYMØTE 20.01.2020. 
Møtested:   Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten.  
Program:  Ungdomsutveksling,  
     ved Tone Kolbenstveit.
                                                                                                  

Fremmøte: 54,55% 

Presidenten ønsket velkommen til et spen-

nende møte om ungdomsutveksling i Rota-

ry.  

Kveldens foredragsholdere var Tone Kol-

benstvedt fra Nedenes Rotary samt  3 ung-

dommer der 2 hadde nettopp vært ute i 

ungdomsutveksling og 1 ungdom  var på 

ungdomsutveksling i Grimstad nå.                                              

 

 

 

 

 

 

Tone viste til at hun hadde tatt kontakt med 

”tidligere” utvekslingsstudenter. Der viste 

seg da at rotaryklubbene hadde vært for 

dårlige til å følge opp ungdommene etter at 

de kom hjem. Hun ber om at klubbene blir 

bedre til å følge opp framover, også med 

tanke på at de kan bli fremtidige rotarymed-

lemmer.  Tone startet så med å vise til de 6 

formålene  for ungdomsutveksling som er å 

arbeide for internasjonal forståelse og fred 

gjennom vennskap over  landegrenser, fred 

og konfliktforebygging, sykdomsforebyg-

ging, vann og sanitær, barn og mødrehelse, 

grunnutdanning og leseferdighet, samt øko-

nomi og samfunnsutvikling.  

Det er mange forskjellige tilbud til ungdom-

mer gjennom Rotary. Vi har ungdomsut-

veksling, camps, world affairs seminar, 

Georgiastipend, peace center, RYLA, VTT, og 

Rotaryact.                                                    

Camps er for ungdom i aldergruppen 15 til 

25 år. Ca. 100 camps hvert år. Varighet 2-4 

uker. De har alltid et tema på disse campe-

ne.                                                                                                                                      

World affairs seminar holdes hvert år på 

Caroll University, Wisconsin. Det varer 1 uke 

og er forungdom fra 18 til 20 år. Det er delt-

akere fra 30-40 nasjoner samlet her.                                                                                

Georgiastipend er for ungdommer mellom 

18 og 24 år der 50 til 60 studenter fra hele 

verden studerer i 1 studieår.                                                                                                

Peace center  har 6 studiesteder over hele-

verden. I USA, Japan,  Australia, England, 

Sverige, Thailand.         VTT er et yrkesrettet 

treningsteam der studentene må ha minst 2 

års yrkespraksis innenfor valgt studieområ-

de.  RYLA er et studie for fremtidige ledere 

der lederegenskaper skal dyrkes. Alders-

gruppe 18 til 25 år.                     1 årig ung-

domsutveksling der vi har representanter 

tilstede i kveld ved Hannah Sofie som var i 

Sveits, Mona som var  i USA og japanske Kuu 

som nå er i Grimstad. 3 flotte ungdommer 

som var takknemlige for det rotaryklubbene 

og vertsfamiliene hadde gitt dem i dette 

året.                                                                              

Kuu  som er en japansk utvekslingsstudent i 

Grimstad og snakket utrolig godt norsk, sa 

han var svært fornøyd med  oppholdet sitt i 

Norge. Han sa ungdommene her hjemme 

hadde stor frihet i forhold til ungdom i Ja-

pan. Han planlegger å bli mesterkokk og har 

laget mange norske middagsretter til sine 

verter i Grimstad. 

Et flott foredrag som ga mange gode tanker 

og inspirasjon i vår klubb. 

          Ref. Bjørn W. 

ROTARYMØTE 27.01.2020. 
Møtested:   Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten.  
Program:          Biobrensel, ved 
            Åsulv Løvdal. 
 Fremmøte: 73% 
Presidenten startet møtet og opplyste at vi 

har fått nytt skilt over inngangsdøra. 
Neste møte, 3..02 blir Klubbaften med opp-
tak av nytt medlem, Joar Mathisen. 
Foredragsholderen og flere fra klubben slet 
en stund for å få bilde fra prjektor. Presiden-

ten kortet ventetiden med et dikt. 
Bildeskjermen var fortsatt blank så Løvdal måtte 
ta foredraget uten bilder. 
Men det klarte han fint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Løvdal er forstmann fra Landbrukshøyskolen på 
Ås, og har jobbet med skogbruk og trelast. Som 
daglig leder i Nidarå Tømmersalgslag og Nidarå 
Trelast. 
For tiden er han engasjert av A.T. skog (Agder og 
Telemark) med å videreutvikle bruken av flis 
i fyringsanlegg. 
Som brensel kan trevirke kan benyttes som vanlig 
ved, flis,  pellets og «biodiesel» 
Til sistvente krever store mengder virke, ca. 
700.000 tonn årlig. 
Pr. idag er flis mest aktuelt i store anlegg som 
sender varmt vann (80-90 C.) rundt i isolerte 
rørgater. Hos hver abonnent er det varmeveksler 
som vannet går gjennom 
og varmer opp abonnentens vann. Slike anlegg er 
i drift flere steder landet, hovedsakelig 
i industrien. Energiverdien varierer for ulike tre-
slag. En lakter eikeved gir ca 4500 kwh, 
bjørk ca. 4000 og bartre en en del lavere. 
Fyringsanlegg kan variere fra små vedfyrte til 
store, automatiske flisfyrte med automatisk 
mating, Såkalt «pusher» som mater flis inn i 
brennkammeret gjennom et rør med stempel. 
Et interessant foredrag levert uten medfølgende 
bilder. 
PS: Feilen med prosjektoren viste seg å være en 
liten bit kobberledning som lå på tvers 
inne i en kontakt og lagde kortslutning. Alt har en 
forklaring. 
    Geir N. 

Christopher Woie  

Åsulv Løvdal 

https://pixabay.com/no/drittsekk-indre-gris-hund-hunden-2613125/

