
PRESIDENTEN HAR ORDET: 

 Septemberhilsen fra presidenten 

     
Hei alle Rotaryvenner.  
September er forbi og høsten setter 
mer og mer preg på natur og 
 omgivelser. 
Vi har hatt en fin måned med 4 mø-
ter hvorav ett var bedriftsbesøk hos 
NL-Design. Fint å høre på unge folk 
med pågangsmot og optimisme. 
Og så må jeg si takk til Ole som stilte 
opp på kort varsel den 14.9 ,da den 
avtalte foredragsholderen 
ble syk. 
Oktober blir en spennende måned 
med både intercitymøte og peis-
aften. 
Og så ønsker jeg alle Rotaryvenner 
en fin høst, og ikke minst «ta vare 
på hverandre» 
 
Med vennlig hilsen Geir N. 
 
 
 
 

 

 

ROTARYMØTE 07.09.2020 

Møtested:   Rotarykjellere  

Møteleder: Presidenten.  

Klubbaften. 

Fremmøte: 65,72 % 
 
Presidenten ønsket velkommen til 
klubbaften med regnskap og bud-
sjettforslag. 
Det ble vedtatt å endre opp-
møtetiden fra kl 1930 til kl 1830 
med virkning fra og med oktober. 
 
Kasserer Rolf hadde sendt ut regn-
skap på forhånd.  Det ble spørsmål 
om momsrefusjon som klubben 
hadde fått i -16, -17, -18, men ikke 
sist år. Var det sendt inn krav? Kas-
serer skal undersøke. Det viste seg å 
være en summeringsfeil i bud-
sjettforslag for 20/21. Med disse 
kommentarene ble regnskap og 
budsjett godkjent. Kasserer vil sen-
de ut en korrekt regnskaps/
budsjettoversikt. 
Klubbaften ble avsluttet med quiz 
fra Svein Jordahl, og kake fra presi-
denten.  
Det skiftes tak på Apotekergården 
og den males for tiden. Positivt! 
 
   Svein Jordahl 

 

 

 

 

ROTARYMØTE 14.09.2020 
Møtested:   Rotarykjellere  
Møteleder: Presidenten.      
Program: Fra mitt yrke ved Ole 
              Devold        
              
Fremmøte: 78,26 % 

Presidenten ønsket velkommen og 
opplyste at Annette Dalen hadde 
meldt seg ut av klubben. Rådhuset 
bestilles til julebord den 10. novem-
ber. Presidenten opplyste at det 
skal drøftes fellesprosjekt med 
Arendals-klubber. Det ble avklaring 

om peismøter 
den 26.10. 
 
Den oppsatte 
foredragshol-
deren hadde 
sykdomsfor-
fall, så Ole 
Devold over-
tok med pro-
grammet 
«fra mitt yr-
ke».  
 
Han fortalte 

fra en alvorlig narkotika-sak.  Poli-
tiet hadde spanet i lengre tid på nar-
kotika- kurerer og holdt en leilighet 
under oppsikt.  Stoffet som ble 
overlevert kom angivelig fra Kris-
tiansand. Et svensk par tok imot og 
leverte videre. Et stort og kostbart 
politiarbeid.  Diskusjon og menings-
utveksling etter foredraget.  
   Svein Jordahl 

Programmer i oktober 2020: 

05.10. Klubbaften. 
12.10. Intercitymøte.  
             Tv.strand nye vidreg. skole. 
19.10. Båtens framtid. Ida Salmonsen 
26.10  Peisaften. 

Fremmøte i september: 68,9 % 
        Medlemmer møtt 100% : 
    
Olaf Jørg H., Svein J., Joar M.,  
Geir N., Tor Erik N., Mats O., 
Ole Jacob T., Anne Berit N. 
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Programmer i denne måneden: 

07.09. Klubbaften. 
14.09. Nytt fra mitt yrke. Ole Devold. 
21.09  NL design. Besøk..                  
28.09. FN.s Fredsbevarende styrker. 
             Ved Einer Johnsen 

                 Ole Devold 
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11.11, Leif Fage. 
16.11. Sven Inge Marcussen 
19.11. Reidar Kjelstrup. 
  
10.12. Oddvar Pedersen. 

KJELLERPOSTEN:  
Tvedestrand Rotaryklubbs avis.   

 Utgis en gang i måneden. 
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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. 

        Helle Lofstad. 

ROTARYMØTE 21.09.2020 

.Møteleder: Geir Byvold / Geir 
Nylen 

Møtested: NL-Design / A67 på 
Østre Grenstøl 
Program: Bedriftsbesøk 

Fremmøte: 60,87 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi ble ønsket velkommen av daglig 
leder Geir Byvold. 
Bygget inneholder 2 selskaper: A67 
Invest AS og Norline Design AS.  A67 
har kjøp 2 tilliggende industritomter 
og har planer og å reise 2 store bygg, 
fortrinnsvis for utleie.  Norline De-
sign AS er et grossistfirma som leve-
rer produkter som rekkverk i syrefast 
stål, aluminium og glass, rømning-
trapper, design trapper, glassvegger,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

glassgulv.  Kjøper inn glass fra utlan-
det, bl.a Danmark og Kina som leve-
rer glassprodukter i meget god kvali-
tet. Montering overlates stort sett til 
andre firma da Norline er grossister. 
Firmaet har en meget hektisk hver-
dag, spesielt fra mai til august. Fir-
maet har nå 8 ansatte og ønsker å 
vokse forsiktig.  Norline er Norges 5. 
største rekk-verk-firma og så langt 
har det gått meget bra og de har 
tjent penger. Tar sikte på å bli det 
største firma i sin bransje i Skandina-
via.  
De selger i gjennomsnitt 1500 -1600 

rekkverk i måneden i ulik lengde og 
størrelse. De selger til forhandlere, 
direkte kunder og entreprenører.  
Etter orienteringen var det omvis-
ning i de lekre kontorlokalene og la-
ger/produksjonsavdeling. 
   Svein Jordahl 

ROTARYMØTE 28.09.2020 
Møtested:   Rotarykjellere  
Møteleder: Presidenten.  
Program: Einar Johnsen, FN´s fredsbevaren-
de styrker. 
 
Fremmøte: 69,57 % % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Geir Nylen 
 
Einar Johnsen tok for seg FNs engasjement 
i Midtøsten fra 1947. Fra da av har det vært 
konflikt mellom Israel og Araberstatene, 
enten noen eller alle. Og fortsatt er det nød-
vendig med fredsbevarende operasjoner. 
Einar Johnsen har tidvis vært i Midtøsten  : 
gjennom 8 år i 4 forskjellige misjoner. Han 
fortalte om «jødene som skulle jages på 
sjøen», om kampen om Suezkanalen, om 
palestinerne som skulle dele landet nogen 
lunde likt med Israel, men som praktisk talt 
sitter igjen med lite og ingenting.  Israel tok 
en bit, araberne tok en bit og det ble lite 
tilbake til palestinerne.  Johnsen gikk krono-
logisk gjennom fasene og konfliktene i Midt-
østen og hvordan FN har forsøkt å dempe 
stridigheter eller bygge relasjoner. Og litt 
om alle de misjoner FN har sendt til områ-
det.  Norge har vært representert i mange 
av dem, ikke minst i FNs midlertidige, freds-
bevarende styrke i Libanon gjennom 20 år 
fra 1978 til 1998.  
Det ble spurt hvordan det kunne ha seg at 
palestinerne var blitt til de tapene part i 
konflikten.  Det var et fattig land, mente 
Johnsen, med noen sterke landeiere. De var 
et folk og ikke en nasjon og de har hatt en 
for dårlig kontinuitet i godt lederskap, og 
her ligger det største problemet i dag, men-
te han.  Det hjelper lite å skyte  raketter mot 
hverandre, som det f.eks. gjøres i Gaza, av-
sluttet Einar Johnsen et meget interessant 
foredrag. 
                 

 Bilder og  referater  Svein Jordahl 
Geir Byvold 

Einar Johnsen 

Geir Byvold 

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

