
PRESIDETEN 
HAR ORDET: 
Månedsbrev : 

***** 
Kjære Rota-
ry venner.  
Da var februar 
og vintermå-

nedene over for denne gang og vi 
går inn i første vår måned som er 
mars. Det blir lysere og lysere ute for 
hver dag og vi har mange flotte må-
neder foran oss. Jeg gleder meg til 
en ny måned i klubben med mange 
spennende programmer. Håper du 

også gjør det og at vi ses.  
 
        Mvh. Line.  
 

ROTARYMØTE 03.02.2020 
Møtested:   Rotarykjellere  
Møteleder: Presidenten.  
Klubbaften. 

Opptak av nytt medlem,        

Joar Mathisen 

Ole hadde vært på møte i Risør sammen 

med guvernøren. 

Opptak. Presidenten tente to lys, et for 

fred og et for vennskap.  

Det nye medlemet, Joar Mathisen og fad-

der Bjørn Walle, sto foran forsamlingen, og 

Line leste opptaksritualet. Joar svarte ja på 

spørsmålet om han ville bli medlem i Rota-

ry.  

Bjørn fortalte litt om Joars yrke og bak-

grunn. Født 19.12.1948. Han begynte som 

lærling på boktrykkeriet i Tvedestrandspos-

ten. Der jobbet han sammenhengende i 50 

år til han gikk av med pensjon. Han har vært 

med fra gamlemetoden med manuell 

setting, til alt ble digitalt og styrt av datama-

skiner 

Etter opptaket var det kameratskap og hyg-

gelig samvær til Ingebjørgs skuffkake. 

Line jobber med å finne en person til RYLA. 

Det ble Joar som vant i lotteriet og fremmø-

tet var på 50%   Mads M. 

 
ROTARYMØTE 10.02.2020. 
Møtested:   Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten.  
Program: Opplevelser i trafikktje-

nesten v/Øystein Krogstad, tidligere 
UP sjef. 
Gjester: Marie Kjelstrup og Ingebjørg Lof-

stad. 

Line åpnet møtet med et fint dikt om fe-

bruar. 

Krogstad startet i et høyt tempo. Han var 

opptatt av trafikksikkerhet og hvordan folk 

oppfører seg i trafikken. Dødsulykkene har 

gått nedover i de senere årene. Dette skyl-

des i stor grad bruk av bilbelte og tryggere 

veier. Fartskontroller er fortsatt svært viktig, 

og bidrar til redusert fart og færre ulykker. 

Han var særlig opptatt av at de som satt i 

baksetet også er påpasselige med å bruke 

beltet. I en situasjon med bråstopp vil de 

som sitter i baksetet bli kastet frem med 

stor kraft, og påføre de som sitter foran 

alvorlig    skade.  

Det er særlig menn i gruppen 40 til 65 som 

står fra en stor del av ulykkene. Menn i 

store biler har lettere for å trykke på gassen. 

De kjører også uvørent på glatt underlag og 

under uover-

siktlige for-

hold. Vær-

stinger har 

vært BMW, 

AUDI og nå 

TESLA 

Hvis man reduserte maks hastighet til 70km 

i timen ville antall dødsulykker reduseres 

med 50 - 60%. 

Han ga til beste mange morsomme opple-

velser han hadde hatt som UP-politi. Latte-

ren satt løst, men det var hele tiden en un-

dertone om at man måtte være oppmerk-

som i trafikken og passe på hastigheten.   

    Mats O. 

ROTARYMØTE 17.02.2020. 
Møtested:   Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten.  
Program: Kveldens foredrag 
var ” fine land å reise til” ved 
Helge Bårdseth.   Han startet foredra-

get med å si at i år er det 60 år siden han dro ut 
på sin første langreise. Den gang kunne man 
enkelt bestille reiser over alt på reisebyråer. 
Enkelt og effektivt. Forfatteren Axel Jensen som 
skrev boka Ikaros var  i sin tid en av dem som dro 
i gang ”back packer” turismen fra Norge.  
              Bårdseth  har   klart å 
leve av sin hobby med reiser i 40 år, og forfatter 
blant annet reiseinformasjon i bladet Vagabond 
og andre reisemagasiner.    Hva som er beste 
og billigste reisemål får han ofte spørsmål om. 
Det er et vidt begrep og trenger nødvendigvis 
ikke være langt. Bårdseth  pekte også på at det i 
dag kommer inn et aspekt om miljø og forurens-
ning ved langreiser. I Danmark og Sverige er 

dette et større tema enn i Norge så langt.                              
Trendy reiser i dag kan være togreiser og 

Programmer i Januar 2020..: 

03.03. Klubbaften. 
09.03. Formrox. 
(16.03. Peisaften   Stengt framover. 
23.03. Einar Johnsen. F. N. fredsbev. 
25.03. Omvisning i Solbergruva. ) 

Fremmøte i Februar 68.8 %  
        Medlemmer møtt 100% : 
  
Tor Erik N., Ole D., Joar M., Rolf T.,                                                             
Geri N., Mads O., Line A. 

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

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten Februar 2020 
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Programmer i denne måneden: 

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



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. 

 
 

 Helge Bårdseth.     
       
 Hva er utviklingen framover? Hvor 
skal man reise? En ting som er sik-
kert er at vi må regne med å betale 
mer for å reise til mange populære 
destinasjoner. Det vil bli satt restriks-
joner på hvor og hvordan man kan 
reise. Turismeslitasjen er stor mange 
steder som for eksempel Venezia og 
Barcelona.              Reise-
mål:  Hele verden er åpen for reise-
mål. Reisemål med direkte fly er po-
pulære som for eksempel Gedansk. 
Også Kanariøyene og da spesielt 
Grand Canaria er et fint reisemål på 
vinteren.                                       
Langreiser kan handle om kultur. 
Forbered deg godt på hva du vil opp-
leve så finner du raskt reisemålet ditt. 
Da får du et helt annet utbytte av tu-
ren når du lærer og forstår om kultu-
ren, befolkningen og landet generelt.       
India er et spennende langreisemål. 
Engelsk kan man gjøre seg forstått 
med nesten i hele landet. Spis mat på 
steder med mye omsetning der maten 
ikke rekker å bli dårlig. Calcutta er 
en fantastisk by å oppleve.                   
Å reise med tog i India går greit men 
velg ikke billigste reiseklasse. Viktig 
å se mennesker og samfunnet i landet 
du besøker. Ikke bare historie og mu-
seer.                                                                                                            
Midtøsten og Afrika har også masse-

vis av spennende og eksotiske reise-
mål.                                           Kre-
dittkort er stort sett greit å betale med 
men vær litt forsiktig. Er du i tvil ta 
ut litt kontanter i en offisiell veks-
lingsautomat eller kontor.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 Helge Baardseth  
er redaktør og fast reiseekspert i rei-
semagasinet Vagabond.   

          
GOD TUR.          Bjørn W. 

  

ROTARYMØTE 24.02.2020. 

Møtested:   Rotarykjelleren 

Møteleder: Presidenten.  

Program: Tvedestrand distribu-

sjonsservise AS.                                                                                                   

Presidenten informerte om at Bjørn var blitt 

syk og derfor var innvilget permisjon i 6 må-

neder. God bedring, Bjørn !! 

Kveldens foredragsholder var Bjørn Erik 

Vabø-Andersen, stifter og daglig leder av 

TDS ( Tvedestrand Distribusjonservice AS.) 

Selskapet  ble etablert 1. april 2015, men 

Vabø-Andersen hadde før det drevet lenge 

innen transportsektoren, da som ansatt. 

Begynte med budbil kjøring i Oslo i 1997, 

deretter jobbet han på Gardermoen, der 

han bl.a. var trafikksjef. Var i flere år region-

sjef i Bring, noe som medførte mye reising 

og var også innom MAN. Bodde i disse årene 

i Oslo, var aktiv hockeyspiller i flere topp-

klubber, men da han la opp, flyttet han til 

Tvedestrand med sin fru som kom fra Risør. 

Målet med TDS var å ha kjøreoppdrag lokalt, som 

da var Sørlandet. Baserte seg på kjøring ”den 

første og siste mila”. Begynte med en varebil og 

seg selv, men oppgavene økte raskt. Hadde faste 

avtaler med bl.a. ”Godt levert”, ” Adams matkas-

se” og Jet Pack, som er blitt den største kunden. 

Dessuten mye flyfrakt. Knyttet til seg, via avtaler, 

enkeltmannsforetak som selv hadde biler, og i 

dag har han ca 65 biler i ukentlig transporttjenes-

te. Selv disponerer han 3 -4 biler, bl.a. to nye, 

store lastebiler. Hans område er nå fra Garder-

moen til Stavanger og fra 1. mars i 2017, har han 

fått en egen trafikkleder i Vestfold, resten styres 

fra Tvedestrand. I Kr.sand har de kveldslevering 

med El-bil, - første private selskap i Norge med el

-bil levering. Omsetningen i 2019 var på 27 

mill.kr. Nå skal de bygge ny godsterminal på 

Grendstøl, og den håper de skal stå ferdig i løpet 

av 2020. 

Carl B.  stakk av med kveldens vinflaske, mens 

fremmøte var hele 77% - meget bra !!     

                Oddvar P. 

Fra Presidenten.                                 
Hei alle Rotary venner. 

Håper alle er friske og har det bra Som alle har 

fått med seg viderefører regjeringen  alle Corona-

tiltakene frem til over påske i første omgang. 

Dette medfører da også at vi som Rotary klubb 

må følge anbefalingene og avlyse våre møter til 

etter påske. Vi får se da hva de kommer frem til 

og om vi kan møtes etter dette eller hva som blir 

anbefalt.  

Siden vår peisaften der vi setter opp forslag på 
programmer går ut i år har jeg et ønske om at 
alle medlemmer tenker på forslag til programmer 
for neste periode og sender disse til moppe-
gaard@getmail.no så fort som mulig slik at pro-
gramkomiteen kan jobbe med det nye program-
met. Flott hvis dere setter opp kontakt 
son knyttet til program forslagene. Jeg håper at 
disse tiltakene vi nå gjør er med på å minske 
smitte og at situasjonen i landet vårt endrer seg 
slik at vi kan møtes som normalt igjen før mitt år 
som president er over. I mellomtiden må vi alle 
være med på denne dugnaden og ta vare på 
hverandre. 

Litt tidlig å ønske dere god påske, så det 

kommer nok en mail til fra meg før det   

https://pixabay.com/no/drittsekk-indre-gris-hund-hunden-2613125/
mailto:moppegaard@getmail.no
mailto:moppegaard@getmail.no

