
 

    Kjære Rotary venner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da er mitt år som president over og 
jeg må få takke hver og en av dere 
for at dere har stilt opp på møtene 
og vært støttende  for meg i mitt år 
som president.  
Det har vært et flott Rotary år synes 
jeg med mange fine foredrag og hyg-
gelige stunder sammen med dere.  
Det har vært spennende og lærerikt  
å være president så takk for at jeg 
fikk muligheten til det. Nå overlater 
jeg klubben til Geir og ønsker han 
masse lykke til.  

Vi ses i kjelleren i August  
 
Med vennlig hilsen Line.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
    Kjære Rotary-venner. 
 
Så er det min tur til å få kjede rundt 
halsen og være president for et år. 
Jeg må si takk for et fint møte på 
Rådhuset 29. juni og alle lykkeønsk-
ninger jeg 
har fått. Det kan komme godt 
med..... 
Mitt år starter jo litt labert med mø-
tefri i hele juli. Men vi får tro at når 
august kommer 
så ser verden litt bedre ut og at Co-
rona tilstanden har endret seg til det 
bedre. 
Vårt første møte blir mandag 3. au-
gust hvis alt kan gå som normalt. 
Jeg gleder meg til å til å fatt på mitt 
presidentår og ser frem til en serie 
med 
fine møter. 
  
Sommerlig hilsen fra 
Geir Nylen. 

 

 

 

 

 

 

70 år i dag, 31. juli  
  
Kjære alle Roraryvenner 
  
Dagen i dag, 31.juli 2020 er en mer-
kedag. Vår  klubb i Tvedestrand er 
70 år. 
  
Tenk litt på det  
når vi møtes  på mandag.  
Kanskje noen av veteranene  
har noen gode minner 
som dere kan dele med oss.  
Vi satser på at det blir en fin kveld. 
 Og så et sterkt ønske fra presiden-
ten: 
  
Dersom du er forhindret fra å møte 
til mandag  
så gi beskjed til undertegnede  
enten på SMS, telf. eller som svar 
på denne mailen. 
  
 Hilsen 
 Geir Nylén 

 

 

 

 

 

 

Programmer i august 2020: 

03.8. Klubbaften. 
10.8. Kostholdsprogram. Appetitus. 
17.8. program kommeer senere. 
24.El-båtenes framtid.Ole Salomonaen. 

31.8. Besøk i Solberggruven. 

Fremmøte  
        Medlemmer møtt 100% : 
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Chartret 31. juli 1950  

Programmer i denne måneden: 

 

Presidentskifte. 



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                                      

 
 
 
 

 
 

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. 

 
Piet Hain sier det så treffende: 
 
Det er dage hvor man intet når, 
da føler man at tiden går. 
De dage, -  hvor ens virke flommer, 
da føler man at tiden kommer. 

 
ROTARYMØTE 24.02.2020. 

Møtested:   Rotarykjelleren 

Møteleder: Presidenten.  

 

REFERAT FRA ROTRYMØTE 

MANDAG 29 JUNI 2020 – PRE-

SIDENTSKIFTE. 

 

President Line ønsket velkommen. Hun sy-

nes det var veldig hyggelig at vi  kunne mø-

tes i Rådhuset  til presidentskifte.  Det had-

de blitt et meget spesielt år for henne da 

koronaen slo til og møtene måtte avlyses da 

vi i vårt lille møtelokale ikke kunne overhol-

de reglene om avstand. Hun hadde, som alle 

andre i klubben, savnet møtene og håpet at 

vi nå over sommeren igjen kunne treffes i  

kjelleren.  

Vertshuset stod for maten denne kvelden, 

det var mye – veldig mye –  god mat og pra-

ten gikk livlig rundt bordene, ingen tvil om 

at det var hyggelig for klubbes medlemmer  

å treffes igjen.  Desserten stod Geir for, ny-

delig karamellpudding og i tillegg ble det 

etterpå servert kaffe og kringle. Ingen gikk 

sultne hjem denne kvelden. 

Så var det klart for selve presidentskifte. 

Line gav klubbens nye president Geir presi-

dentkjede  samt presidentnålen og for førs-

te gang ble overrekkelsen gjennomført  uten 

håndtrykk og klemmer.  

Line takket av, det hadde som nevnt vært et 

spesielt år , og hun hadde vært nervøs da 

hun selv fikk vervet som president. Men det 

hadde gått bra, hadde fått mye god hjelp fra 

mange av klubbens medlemmer. Oppgaven 

hadde gitt henne mye, følte også at det had-

de gitt henne noe personlig, hun hadde tak-

let noe ukjent og vokst med oppgaven. 

Geir takket 

for tilliten 

og håpet at 

dette ville 

gå bra. Han 

visste at 

der var 

mange flin-

ke og kloke 

hoder i 

klubben – 

og selv var 

han meget 

god til å spørre. Han håpet klubbens møter 

kunne komme i gang igjen i august måned, 

det ville bli avgjort i løpet av juli. Hvis 1-

meters regelen fortsatt da gelder kan det by 

på problem for oss, men vi håper å kunne 

finne en løsning.  Ellers kunne han fortelle at 

Intercitymøte, som er sammen  

med klubbene i Risør og Kragerø, vil bli av-

holdt 12. oktober. Normalt er disse møtene  

på Brokelandsheia men i år vil det bli i Tve-

destrand s nye videregående skole – det kan 

jo bli spennende. Festen på Sykehjemmet 

var satt til 19.10 – hvis det da kan gjennom-

føres.  Klubben skulle fortsatt støtte Mekke-

klubben. 

Han minnet om at klubben vår runder 70 år 

31. juli i år. Det vil ikke bli noen fest eller 

markering da, men han og styret ville finne 

på en markering på et senere tidspunkt – 

når tilstanden var blitt litt mer normal. 

Geir gikk avslutningsvis gjennom program-

komiteens forslag til møter i perioden 1. 

august til 31. desember 2020. Mye spennen-

de  å se frem til, vi krysser fingrene for at 

dette kan bli gjennomført på en grei og for-

svarlig måte. 

Vi hadde en gjest på møtet, det var tidligere 

medlem Ellen Hertzberg, som jo for kort tid 

siden mistet sin mann Trygve, som også var 

medlem av klubben.  Ellen ville nå gjerne 

komme tilbake i klubben noe vi alle samme 

stor pris på. Velkommen Ellen ! 

Fremmøte denne kvelden var ca 70 %. 

Oddvar P.         

Jeg vil med dette takke presidenten  

referenter, og ansvarlig for refera-

tene, Svein Joedahl,                 for 

gode referater og raskt levering. 

Hilsen Redaktøren.  

Fortsatt en riktig 

god sommer.  

 

  

   

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

