
 

 

Kjellerposten 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB – AUGUST  2021  

redaktør: Svein Jordahl 

 

Nå med: 

- Referater fra augustmøtene 

- Bilder fra «Ut i det blå»-tur til Gjeving og Lyngør 

- Arbeidsfordeling med oversikt over komiteer osv 

 

Vi møtes i Rotarykjelleren kl 1800 for en kaffekopp og prat.    

Møtet begynner kl 1830 

 

Kommende program:  

Mandag 27. september 2021: Planer på Bergsmyr, Kjell Lunde  

Mandag 4. oktober 2021: Klubbaften 

Mandag 11. oktober 2021: Intercitymøte 

Mandag 18. oktober 2021: Peisaften 

 

Fødselsdager, de som har feiret og de som kommer: 
Line Abrahamsen 21. august 

Svein Jordahl 28. august 

Bjørn Walle 4. september 

Kristin Reksten 12. september 

Ole J. Devold 30.oktober 

 

Referater:                                                     
Referat fra Rotarymøte 2. august 2021  
Ny møtetid 18.30 – 19.3o. Lokalet åpnes nå kl. 18.00 for kaffe og prat. 
Da det var ny president Leif`s første møte. Klubbaften uten program, men Ellen hadde  
3 minutter , med tema   « Trender i tiden « . 
Hun kunne fortelle at trenden i dag innen reiseliv er hytteliv og spesielt tretopphytter er i  
skuddet. Det finnes ca 120 hytter av dette slaget, plassert rundt i hele Norge. 
Ellers var det åpent for prat rundt bordene. 
Møtet avsluttes   til oppsatt tid 18.30. Da det fortsatt er ferietid var 
fremmøtet 54,55 %.  
Vinnerloddet 18. Og da presidenten var den heldige så er det han som 
har 3- minutteren  
neste møte. 
Egil Vatne 
                                                                                                                                              

 

 

 

 



    

 

Referat fra Rotarymøte 9. august 2021 
Møte ledet av president Leif.  Innledningsvis hadde Olaf Jørg ordet om høstens” Blåtur”.  

Den går til Kystkultursenteret på Gjeving og Seilmakerfruens kro på Lyngør. Egen  

invitasjon blir sendt. Mads sa litt om diverse endringer i programmet, nytt oppsett  

for august og september kommer. Valgdagen 13.9 er møtefri. 

Kveldens 3-minutter var ved Leif. Han snakket litt om GDPR; om 

personvern med bl.a. bakgrunn i EU-regler.  Er kommet utrolig 

mange regler, dette til vårt beste slik at personlige data ikke 

misbrukes.    Kveldens foredragsholder var Tore Gustavsen, 

hans tema var Posten i Tvedestrand.  Han har selv jobbet i 

Postverket i over 40 år. Det ble en interessant vandring fra 

etableringen i 1840 og frem til postkontoret ble nedlagt i 2010.  

De tre første stedene Posten var etablert var alle på Østerkleiv, 

det aller første var det nederste huset, det like ved brua.  Andre 

steder kontoret var etablert var i Holgata, på Torvet, på brygga 

og i Hovedgata, like ved trappene ned til brygga. Der var de fra 

1921 til 1970 da de flyttet til kommunehuset ved Tjenna. Fra 2010 

ble det” Post i butikk”. 

Mange kjente – og ukjente – postmestre og postansatte ble nevnt.  

Borøya var sentral i mottak av post som da kom med kystbåtene, 

deretter først rodd, senere med båt, inn til Tvedestrand.  Det ble 

interessant 45 minutter med Tore denne kvelden.  

Kveldens fremmøte: 73,91 %  

Oddvar P 

 

Referat fra Rotary møte 16. august 
Møtet ledet av president Leif.  

Olaf Jørg informerte og tok påmelding til ”Blåturen” mandag 23. august.  

Kveldens 3-minutter var ved Rolf Thorstensen.  Han snakket kort om ordene” 

konspirasjonsteorier” og” ekstremisme”. Ord som har vært mye fremme i media i den siste 

tiden, bl.a. i forbindelse med valget i USA, korona epidemien og det som skjer i Afghanistan. 

Kveldens foredragsholder var Jan Ove Aslaksen.  Hans tema var: ”Bokhandler Olga 

Næslund Holt”. 

Jan Ove synes det var fint å være tilbake i klubben, har holdt 

mange ulike foredrag, det første helt tilbake i 1975.. 

Olga Næslund Holt var bokhandler og fotograf i Tvedestrand.  

Hun var født i 1884 og gikk i lære hos bokhandler Carl Brynulfsen 

foto, men overtok forretningen da han døde noen år senere – og 

holdt på helt frem til 1951, da overtok sønnen Halfdan, som de 

fleste av oss kjente.  Hun drev forretningen fra flere steder, bl.a. i 

bygget rett før trappene ned til brygga, på Lapsetorvet, senere noe 

lengre nede i gata.  Hun ble også kjent for alle postkortene hun 

produserte og Jan Ove hadde flere av disse kortene med seg i 

klubben. Fra 1958 var butikken i DnC bygget på bankplassen, da 

drevet av sønnen Halfdan.  

Det var en driftig dame, var med å stifte Norske Papirhandleres 

Forbund og var med ved stiftelsen av Gyldendal i 1925. Dessuten ble hun første dame i 



    

 

bystyret i Tvedestrand. Hennes andre sønn var Alf Krogh Holt, som ble en anerkjent maler, 

med bosted i Paris, men besøk i Tvedestrand hver sommer.  

Kveldens fremmøte var 70,83%. 

Oddvar P 

 

    

    Referat fra Rotarymøte 23. august 
    (se bilder vedlagt på slutten av Kjellerposten) 

Denne kvelden var det ” Ut i det blå tur”. Vi var 15 personer som møtte, kun 10 var klubbens 

medlemmer – det synes vi var altfor lite!!  

Det var først et besøk på Lyngørfjorden Kystkultursenter, et fantastisk sted som rommer 

sjøfartssamlingen til Lingard Skuteminne samt et velkomstsenter for Raet Nasjonalpark. 

Omviser var Elling Marcussen. 

Deretter gikk turen over fjorden i nydelig vær til Lyngør, til middag på Seilmakerfruens Kro. 

Der ble man servert fiskesuppe og kyllingsalat, i tillegg til mye godt drikke. Det ble et riktig 

hyggelig samvær der ute i havgapet, bare synd at ikke flere fikk dette med seg. 

Fremmøte: 43,48%. 

     Oddvar P 

 

Referat fra Rotarymøte mandag 30. august 
Møtet ledet av presidenten. Egentlig skulle vi vært på bedriftsbesøk hos Tore Olsen AS, men 

dette ble utsatt til nyåret pga Covid-19. 

Det ble først en 3-minutter fra Rolf. Han fortalte en søt historie om 

sin niese Mathilde som skulle forhåndsstemme ved valget. Hun 

har Downs syndrom. Hennes store favoritt er Kaptein Sabeltann 

og da hun fant ut at det dette året var noe som het Piratpartiet ble 

valget lett for henne. Herlig!!  

Kvelden foredrag var ved Ole Devold. Han tok for seg en sak han 

hadde arbeidet med over flere år. Dette var en barnevernssak der 

det var snakk om vold mot barn fra egne foreldre. Slike saker 

trekker ofte ut i tid, så også med denne, det er triste saker og der er 

sjelden og aldri noen vinnere. Det var et tema som fenget og det 

ble litt prat og diskusjon om temaet etterpå. 

Kveldens fremmøte prosent var imponerende 82,61%. 

Oddvar P 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

23 august 2021: «Blå-tur» til Gjeving og Lyngør 

 

 

 



    

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 


