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Kjellerposten 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB – OKTOBER  2021  

redaktør: Svein Jordahl 

 

Nå med: 

- Presidentens ord 

- Intervju med Distrikts-Guvernør Sissel Berit Hoell 

- Referat fra september-møtene 

 

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

Møtet begynner kl 1830 

 

Kommende program:  

Mandag 4. oktober 2021: Klubbaften  med opptak 

Mandag 11. oktober 2021: Besøk i de nye boligene for psykisk utviklingshemmede 

Mandag 18. oktober 2021: Peisaften 

Mandag 25. oktober 2021: Guvernørbesøk 

 

Fødselsdager, de som har feiret og de som kommer: 
Bjørn Walle 4. september 

Kristin Reksten 12. september 

Ole J. Devold 30.oktober 

 

Presidenten: 
Kjære rotaryvenner 

September har bydd på distriktskonferanse i Langesund 

hvor vi stilte med 4 medlemmer i tillegg til DGE Ole. Vi 

prøvde å suge til oss inntrykk så vi er best mulig rustet til 

neste års konferanse som vi som kjent skal arrangere. Det 

trengs nok for dette er et stort arrangement for en liten klubb 

som vår. 

I september har vi hatt klubbaften med kjendisquiz laget av 

Svein. 20/9 hadde vi foredrag om nærings-utvikling i 

Tvedestrand ved næringssjefen Anne Torunn Hvideberg, og 27/9 underholdt Kjell 

Lunde oss med gode historier om sine mange prosjekter. Begge disse to siste 

møtene berørte den gledelige utviklingen vi ser i Tvedestrand for tiden. 

Jeg registrerer med gjelde at det har vært høyt fremmøte i høst, så det tyder nok på 

at det er mange som synes det er godt å komme i gang igjen. Det er også gledelig 

med opptak av et nytt medlem på klubbaften 4/10.  

Vi sees i kjelleren! 

Leif – President 21/22 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Dette er guvernøren 
Mandag den 25.oktober får Tvedestrand 

Rotaryklubb besøk av Guvernøren Sissel Berit 

Hoell.  Hun er Guvernør i 2021/2022 og leder 

for Rotary-klubbene i distrikt 2290 som vi 

tilhører.  Distriktet har 44 klubber og strekker 

seg fra Holmestrand i øst til Vennesla i vest.    

Guvernør Sissel Berit er 67 år og er tidligere 

lærer, rektor og NAV-leder.  Hun er født og 

oppvokst i Bærum, men siden 1985 har hun 

bodd i Langesund med familien.   

 

Jeg har hatt et intervju med henne: 

 

- Du har vært medlem i Rotary en stund? 
- Ja, jeg har vært medlem i Langesund 

Rotaryklubb siden 2008. I 2011-2012 var jeg 
distrikts-kasserer og i 2012-2013 var jeg 
president i klubben. I tillegg har jeg 
selvfølgelig vært med i flere komiteer. 

- Og familien? 
- Jeg er gift med Espen og vi har tre døtre, 

og tre kjekke svigersønner.  Jeg er 
bestemor, eller mormor, til seks fantastiske 
barnebarn fra 5 til 14 år.  

- Rekker du over alt, Sissel Berit? 
- Ja, det kan du sannelig spørre om. Rotary 

tar mye av min tid dette året. Jeg skal 
besøke alle de 44 klubbene og har en 
reiseaktivitet fra oktober 2021 til langt ut i 
2022. Jeg har møter med mine 
medarbeidere i distriktet, med 
guvernørkolleger og besøker distrikts-
samlinger i andre distrikt. For meg er det 
daglig rotaryarbeid, også i helgene. 

- Rotary-skolen foregikk i Amerika? 
- Ikke denne gangen. Det er jo vanlig at 

Innkomne Guvernør er på Guvernørskolen 
i USA, men pga corona var 
guvernøropplæringen digital. Det var en 
spennende opplæring der vi både var i 
smågrupper på 7 til 10 personer og i større 
grupper på flere hundre. Det var en svært 
bra og innholdsrik opplæring.  

- Hva er viktig for distriktet nå? 

-  
 
 
 
 
 
Vi bør bli flere rotarianere, slik at vi får 
gjort mer godt i verden 

- Hvordan vil Rotary se ut i årene fremover, 
tror du? 

- Rotary vil være et fellesskap av mennesker 
som vil gjøre verden til et bedre sted for 
oss alle. Som vil bidra til at vi overlater en 
sunn og god verden til neste generasjoner 
og flere som vil ta i et tak for verden. 

- Velkommen til Tvedestrand Rotaryklubb 
den 25. september 

- Takk for det, jeg gleder meg og ser frem til 
besøket i klubben og møtet med 
medlemmene. 

 

                                

                                                                    

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

REFERATER: 

 

Mandag 06.09.2021 kl 18 30 

Presidenten ledet møtet.  

Klubbaften. 

Presidenten ønsket velkommen. Han refererte 

fra distrikssamlingen som fant stede i Langesund 

28 – 29 august. Deltakerne som kom på fredag, 

ble fordelt på Rotarymedlemmer i Langesund til 

et kveldsmåltid. Det var veldig hyggelig, og man 

fikk utvekslet erfaringer fra andre klubber i 

distriktet vårt. 

På lørdagen var det fullt program med mange 

interessante foredrag. Banketten om kvelden var 

som vanlig stilig og festlig.  

Søndag var det årsmøte med de vanlige 

årsmøtesakene. Denne gangen var det også et 

forslag til endring av vedtektene.  

Ellen ønsket å ha med et nytt prøvemedlem, Rolf 

Berg Hansen, til neste møte.  

3-minutter med Ragnar 

Han snakket om «inntrengere« i grisehus som 

forsøker å skandalisere og kompromittere 

grisebønder, ved å ta fotos av skremte dyr. Det 

finnes nok griseholdere som ikke holde orden i 

sitt grisehus, men de som ønsker å leve av 

grisehold må ha friske og sunne dyr. Slik er det 

blant de aller fleste.  Den norske grisen er blant 

den sunneste i verden med ekstremt lavt bruk av 

antibiotika. 

Kveldens Quiz stod Svein for. Det var en morsom 

og underholdene Quiz med hele tre vinnere. Det 

var imidlertid kun en premie, en Twistpose, som 

ble delt på hele klubben.  

Og Presidenten hadde bakt Brownies for 

anledningen!. Et populært innslag. 

Møtet sluttet til vanlig tid kl 19 30. 

Ref. Mads 

 

 

Mandag 20.09 kl 18.30 

Presidenten ledet møtet. 

Foredragsholder: Næringssjef Anne Torunn 

Hvideberg 

Tre-minutter: Tor Erik Nævestad 

Tor Erik snakket om sentrum gjennom de siste 

årene og tok for seg mulighetene for 

verdiskapning der. Her påpekte han at gratis 

parkering er et sentralt punkt for å øke 

verdiskapningen i sentrum. 

 

 

 

 

 

 

Anne Torunn pekte på hvordan Tvedestrand 

kommune sammen med Nye Veier hadde 

utviklet et enormt næringsområde nær 

Grenstølkrysset. Her var det investert store 

summer. Ca. 200 mål er utviklet til 

næringsarealer hvorav ca. 70 mål allerede er 

solgt med 16 kontrakter. Pågangen er stor og 

man er alt i gang med å se på nye områder for 

næringsvirksomhet. En interesseforening for 

alle bedriftene er under etablering.  Man tar i 

første rekke sikter på å skilte og få felles 

kontrakter for bl.a. snøbrøyting. Det er mange 

bygg under oppføring, så reis opp og se.    

Det regionale næringsfondet virker fortsatt til 

glede og nytte for mindre bedrifter og 

etablerere i regionen. Nylig fikk kommunene 

tildelt ekstra covid 19 penger til bedrifter som 

ikke kommer inn under den statlige ordningen. 

 

Næringssjefen har 

som mål å komme i 

gang igjen med 

næringslivsfrokostene 

og julefrokosten nå 

som situasjonen er i 

ferd med å 

normaliseres. 

Sammen med 

ordføreren ønsker 

hun også å besøke 

alle bedriftene i 

kommunen.  En 

næringslivspris med 

økonomisk bistand fra 

lokalt næringsliv er 

nytt.  Det arbeides 

med en ny næringsplan for kommunen.     

Kommunen har satset på idrettsparken ved den 

nye videregående skole, ny stor barnehage og 

ny stor barneskole i sentrum. Byløft fortsette i en 

noe mindre skala for å realisere noen av 

tiltakene som ble foreslått i forrige runde. Det 

kommer stupetårn i Tjenna! 

Fremmøte:58 % 

3 min neste gang er Mads. 

Ref. Mads 

 

 



    

 

 

 

 

 

Møte i kjelleren 27.09 kl 1830 

Presidenten ledet møtet. 

Foredragsholder: Kjell Lunde 

3-minutter: Mads. Gjest i dag: Prøvemedlem Rolf 

Berg Hansen 

Mads fortalte litt om en dansk/norsk koloni på 

syd-østkysten av India som ble «etablert» 

allerede på tidlig 1600 tallet.  Den ble kalt for 

Trankebar. Dansk/norske Ove Gjedde la i 1622 

til «kai» på Flekkerøya med fregatten 

«Elefanten». Den var lastet med krydder og 

andre attraktive varer fra Østen og sørget for  

billig pepper i Norge.  Dette var starten på et lite 

kolonieventyr med handel på Bengalen som 

området kaltes. Det ble fraktet varer fra Danmark 

til kolonien og krydder og andre ettertraktete 

varer hjem. Noe det ikke snakkes om var en ikke 

ubetydelig handel med slaver. 

I de om lag to hundre år som kolonien bestod 

gjorde mange nordmenn seg svært fordelaktig 

bemerket som guvernører og embetsmenn der. 

Hjem til Arendal og Grimstad kom henholdsvis 

Jacob Christian Soetmann og Peter Dahl med 

store formuer. Trankebar ble solgt til England for 

1 mill riksdaler i 1845. 

 

Kjell Lunde la opp til en spørretime hvor vi spurte 

og Kjell pratet. Kjell svarte villig vekk på det 

meste. Han fortalte om hvordan han fikk etablert 

seg i Tvedestrand og arbeidet seg opp med ulike 

prosjekter.  

Han fortalte om prosessen 

rundt etableringen av Grisen 

Storsenter og forhandlingene 

etter at Smart Club trakk seg ut. 

Bak storsenteret har han et 

større areal som han ønsker å 

utvikle med nye butikker. Han 

mener at han bidrar til å holde 

liv i byen. En vanlig butikk har 

i dag et behov for ca. 500m2 og 

så store lokaler er det ikke 

nede i byen.  I Kiwibygget har 

han 3000 m2 til flere butikker, 

og han arbeider med 

potensielle leietakere. Han har 

ervervet et område bak bygget 

som bl.a. Montér leier. Han 

flytter stien og får plass til lager for bl.a.  

 

 

 

 

 

Bondekompaniet. Da vil lager av containere, 

gass og tilhengere etc., flyttes dit og bli mindre 

iøynefallende. Det er også store planer for å 

utvikle området fra det gamle Grisenbygget og 

nedover mot byen. Der  

har Kjell allerede kjøpt opp gamle og til dels 

slitne bygg. 

Det var en liten fest å høre på Kjell.  

Ref. Mads 

 

  

 


