
PRESIDENTEN HAR ORDET: 

          Hei alle Rotaryvenner 
Så er min første måned som presi-
dent over, 
og Juli ble jo  en måned uten møter, 
så vårt førstemøte ble 3. august. 
Det ble en hyggelig kveld med ost 

og vin. 
Tilsammen ble det 5 møter i august 
med fine emner som kosthold for 
voksne folk og et drivende foredrag 
om økonomi. 
Frammøte i august har vel ikke vært 
så bra som vi kunne ønske, men det 
har vært  mye fint vær og folk som 
har vært i feriemodus? 
Jeg må også takke for all  hjelp jeg 
får fra vennlige medlemmer. Det vil 
nok bli behov for mere. 
 
Jeg ser frem til møtene i september 
med spennende 
emner på plakaten. 
Håper alle har hatt en fin august.  
Så sees vi på mandagene.         
 
Med vennlig hilsen Geir N. 
 
 
 
 

 

ROTARYMØTE 03.08.2020 

Møtested:   Rotarykjellere  

Møteleder: Presidenten.  

Klubbaften. 

Vi var 16 til stede. Sommeren gjør seg fort-

satt gjeldende ved at mange er bortreist 

eller har besøk 

Det var klubbaften denne kvelden, og Geir 

hadde lagt opp til bevertning med ost og 

vin. Dette var første møtet etter president-

skiftet. Der var tydelig at det var hyggelig å 

treffes igjen, og presidenten måtte kjempe 

for å få ordet.  Han refererte fra guvernø-

rens månedsbrev som bl.a. ville legge mer 

vekt på miljøaspektet i rotaryarbeidet 

fremover. Håper at dette kanskje kan være 

motiverende for rekruttering av yngre 

medlemmer. Guvernøren er p.t. ute av 

funksjon på grunn av ektefellens bortgang. 

Men hun kommer tilbake. 

Det var også hyggelig å kunne ønske Ellen 

H. tilbake i klubben. Hennes mann Trygve 

var nylig gått bort for en tid tilbake, og i 

hans ånd utbrakte vi en skåk for ham. 

Vår gamle sommervenn, Emil Didrichsen, 

har gått bort i løpet av sommeren, og Arne 

som blant våre nåværende medlemmer er 

den som kjenner ham best mintes ham 

med noen ord. Emil var medlem i Gimle 

Rotaryklubb i 54 år. Om sommeren bodde 

han på hytta si på Borøya og var fast mø-

tende i klubben vår gjennom ca. 30 år. 

Hvert år holdt han et foredrag for oss med 

historisk tilsnitt. Det kunne være om det 

Habsburgske dynasti eller om andre histo-

riske personer eller hendelser som man 

kanskje ikke visste så mye om. Da var det 

alltid smekkfullt i klubben.  Han deltok også 

sammen med sin søster, gjennom 25 år på 

våre sommerturer. Også i hans ånd utbrak-

te vi en skål for en hedersmann. 

Mads orienterte litt om programmet. Det 

går som tidligere utsendt. Nytt program er 

den 17. august, da vi får besøk av Harald 

Magnus Andreassen som vil holde et fore-

drag om økonomien i verden og i Norge 

etter coronaen.                                Det var 

en lydhør forsamling , tydelig at temaet var 

noe som opptok alle.  Mads O. 

ROTARYMØTE 10.08.2020 
Møtested:   Rotarykjellere  
Møteleder: Presidenten.  
Appetittus. Kostholdsprogram 

Ved Kristen Jeppestøl 

Første møte   med foredrag etter  avbrud-
det grunnet Corona-en. 

Denne kvelden skulle programmet være 
Kosthold   hos gamle . 

Kveldens foredragsholder Kirsten Jep-
pestøl , leder i Appetittus næringsgruppe. 
Ansatt i Tvedestrand Kommune , på Syke-
hjemmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmer i september 2020: 

07.09. Klubbaften. 
14.09. FN.s Fredsbevarende styrker.  
21.09  NL design. Besøk. 
28.9    Nye Grisen. Kjell Lunde. 
 

Fremmøte  53,9 % 
     Medlemmer møtt 100% :  
 
Geir N., Mats O., Ole Jacob T.,  
Anne Berit N.  
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Programmer i denne måneden: 

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

31.8. Besøk i Solberggruven. 

   Kristen Jeppestøl 
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- Men først etter prøvespill og aksept!  

- og så hjemover ... 

  

 

   Fra Solberggruva. 

Forts. Kosthold. 

Temaet var riktig mat og drikke hos  

eldre. 

Tvedestrand kommune er den eneste kommunen 
i landet som har en App for dette.  Hjemmesyke-
pleien bruker denne . Årsak at denne  appen er 
blitt laget er underærnæring  spesielt hos alene-
boere  . Disse har eventuell sykdom, endret 
smaksopplevelser , liten aktivitet  og spiser alene. 

Konsekvensen er underernæring   og med det 
høy dødelighet, lengre rehabiliteringstid ved 
bruddskader. Tap av muskelmasse. 

Appen kan brukes av alle i Tvedestrand Kommu-
ne. Anbefalte måltider pr. dag er 6 stk. 

Appen bør brukes   fra tidlig alderdom da den 
nok også  er til hjelp mot demens. Dessverre ser 
vi at Appen brukes av alt for få . 

Ergoterapeuten  anbefaler  bruk av alle over 78 
år. 

ROTARYMØTE 17.08.2020 
Møtested:   Rotarykjellere   

Møteleder: Presidenten.  

Økonomi i Norge og verden etter corvid 19. 

Ved Harald M. Andreassen 

Foredragsholder  Harald Martin Andreassen , 
Sjefsanalytikker   i Sparebank 1 Marked , bosatt i 
Tvedestrand, hus i Sagesund . Utdannet sam-
funnsøkonom. 

 

 

 

 

 

 

 

Han tok fore seg  alt om investeringer  , aksjer 
og  pratet varmt om dette.  Anbefalt kjøp lavt  , 
selg høyt. 

Den globale økonomien ligger lavt nede, skyldes 
nok en del  coronaen . Aksjemarkedet har ikke 
falt . Ellers har ikke coronaen påført samfunnet 
de store plagene hva angår økonomi. 

Det var en lydhør forsamling , tydelig at temaet 
var noe som opptok alle. 

 

ROTARYMØTE 24.02.2020. 

Møtested:   Rotarykjelleren 

Møteleder: Presidenten 

Denne kvelden var det mange forfall, muligens  

på grunn av  at kveldens foredragsholder måtte 

melde sykdomsforfall .  Det var Ida Salomonsen 

som skulle holde er foredrag om EL-båtens frem-

tid. Nå viser det seg imidlertid at høstens hygge-

kveld på Strannsenteret 19 oktober utgår p.g.a 

korona situasjonen, slik at i stedet får vi Salo-

monsen på besøk med sitt foredrag denne kvel-

den. 

Presidenten åpnet møte med å lese dikt; det ble 

”Sanglærer Bastian” av Alf Kranner. Ganske for-

nøyelig. 

Ellers opplyste han om at Intercity møte blir 12. 

oktober. Geir og Oddvar fikk i ansvar å kontakte 

rektor Turid Tveit for å klargjøre gjennomføring-

en av møtet, der det også vil bli omvisning på det 

nye flotte anlegget. 

Styret hadde avholdt styremøte tidligere på kvel-

den og derfra kunne presidenten fortele at regn-

skapet var klart, det viste et pent overskudd. Det 

ville bli sendt ut til alle medlemmer og gjennom-

gått  på et senere møte. Det ble også besluttet å 

gå til anskaffelse av et Visma regnskapssystem 

som mange rotaryklubber benyttet.  

Ny møtetid var også godkjent, det blir kl 18.30. 

Dette var vel i grunnen vedtatt tidligere, da Leif 

Fage ble valgt som innkomne president.   

Da det ikke ble noe foredrag fortalte Leif Fage litt 

om sitt firma Hano som nå var solgt til et dansk IT

-konsern, EG – som igjen hadde amerikanske 

eier. Hadde vært tøffe forhandlinger og han men-

te de gikk spennende tider i møte og så nok 

for seg en del endringer. Men det var deilig 

å nå være ansatt og han var meget fornøyd 

med salget og det var godt å kunne senke 

skuldrene 

litt.                                           

Oddvar P. 

 

          

  

ROTARYMØTE 31.08.2020 

Møtested:   Rotarykjellere  

Møteleder: Presidenten.  

Det ble et interessant besøk i Solberg gruva 

mandag 31. august.  12 medlemmer og en 

gjest stilte opp, 

det var presiden-

ten vår lite for-

nøyd med !  Om-

viser var Helle 

Lofstad, hun 

ønsket velkom-

men og fortalte 

litt om driften 

før vi ble delt 

opp i to grupper.  

Turene tok ca 20 

minutter.  

Gruva var i drift 

fra 1725 til 

slutten av 1870 tallet og det ble utvunnet 

magnetitt, en magnetisk malm av meget 

god kvalitet. De siste 50 årene ble det fun-

net svært lite. Det var meget tungt arbeid 

og to ”hestevandringer” ble brukt for å hol-

de gruva     tom for vann, bøtter heist opp 

og tømt.  Benyttet fyrsetting i starten, brant 

bål inne i gruva og hugget løs malmen da 

gruveveggene  var kjølnet. Senere benyttet 

man svartkrutt. Et meget farlig arbeid. Her 

var ingen HMS. 

Vi ble guidet inn i gruva. Ved ”strossa”  kun-

ne vi se opp i en 40 meter lang sjakt, men 

under oss fortsatte sjakta 140 meter ned – i 

dag fylt med vann.  De historiske gangene 

ble kalt stoller, her kunne vi gå innover et 

godt stykke og vi registrerte magnetisk fjell  

flere steder.  

Etter kaffe og Anne Berit’s  gode boller ble 

møtet avsluttet med at presidenten takker 

omviser for jobben og overleverte den vanli-

ge påskjønnelsen. 

Fremmøte 58%  Oddvar P. 

        Helle Lofstad. 

Leif Fage 

      Harald M. Andreassen 

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

