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Kjellerposten 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB – Nr 3 - april 2022  

redaktør: Svein Jordahl 

                                                                                                                        

Fødselsdager: Egil 27. april,  Rolf 8. mai 

Kommende fødselsdager: Tor Erik 17.mai,  Tore Leo 25.mai (80!) 

 
 

Kjære rotaryvenner  
I år falt påska i april, så vi har bare rukket å ha to møter. Vi 

hadde en klubbaften for å planlegge honnørfesten 4/4, og en 

klubbaften med opptak 25/4. Det var hyggelig å kunne ønske 

Aud Sigrid Vibran velkommen som medlem i klubben.  Hun 

har møtt opp som prøvemedlem på mange møter. 

  

Nå står mai for døren og vi har mye spennende på 

programmet. Jeg håper på godt oppmøte selv om vi får fint 

vårvær fremover. 

  

Vi sees i kjelleren! 

Med vennlig hilsen  

Leif – president 

 

 

 

Referat fra Rotarymøte mandag 4. april 2022 

President Leif ledet møtet. 

Presidenten har fått mail fra Grimstad klubben ang. innsamling til Ukraina. Litt 

diskusjon om klubben eller enkelt medlem skulle betale, det er enighet at klubben 

tar hele beløpet, som ble 12000. Det gjenspeiler 500kr pr. medlem. 

Innbetaling til Grimstad klubben, som videre fører til en Rotary klubb i Warszawa. 
 

3 min. ved Svein, som tok oss med inn i det Amerikanske valget. Både 

presidentvalget, senatsvalget og representantenes hus og ble fortalt på en troverdig 

måte og gjort på et interessant vis, som om vi satt selv i representantenes hus. 

 

 

 



    

 

 

   

Honnørfesten er blitt flyttet til 2 mai kl 18.30 på Rådhuset. Olaf Jørg som er 

festkomiteens leder, hadde en god gjennomføring av arrangementet. Her var alt 

tenkt på, både markedsføring gjennom lokalavisen, underholdning som blir med 

trekkspill og torader. 

Og ikke minst  ”husorkesteret” vårt. Det vil bli sendt mail om alt senere. 

Presidenten, festkomiteen og kjøkkenpersonell møter kl 17.30. 

 

Neste møte 25 april blir klubbaften, kombinert med” Peisaften” da det som kjent 

ikke ble gjennomført etter oppsatt program. Mads henstiller på at vi tenker på nytt 

program, foredragsholdere, bedriftsbesøk og ikke minst nye 

medlemmer. 

 

Rolf B. Hansen har oppholdt seg en stund i Thailand og har 

besøkt klubb i Pataya, han hadde fått overrakt vimpel fra denne 

klubben, som ble gitt til presidenten. 

 

Fremmøte 55%. 

Joar. 

 
Rolf 

 

Referat fra Rotarymøte 25.april 2022 

President Leif ledet møtet. 

Ellen informerte om vårt prosjekt med en rotaryklubb i Bangkok Thailand, og denne 

klubben var den første klubben som ble offisielt åpnet, og det var 

Thailands konge som sto for åpningen. 

 

Opptak av nytt medlem. Ole J. som er hennes fadder fortalte litt om 

henne. Aud Sigrid Vibran bor i Holmesund. Velkommen til Aud! 

Presidenten leste Rotarys vedtekter for opptak av nye medlemmer, 

festet Rotary nåla og ønsket Aud velkommen som medlem. 

 

Olaf Jørg hadde orientering om honnørfesten som er den 2. mai.  Han 

har full kontroll, foreløpig er det få påmeldte, men håper det kommer 

flere etter ny annonse som kommer, samt en omtale i avisen.                 Aud Sigrid 

 

”Peisaften”: Litt annerledes peisaften denne gang, med ost og vin og hyggelig 

samvær, temaet  var som vanlig ved peisaften, denne gang program for høsten 2022. 

Mange gode forslag ble fremsatt, både foredragsholdere, bedriftsbesøk 

og turer. Derimot kom det ingen nye forslag på medlemmer. 

 

Bra fremmøte 75% 

Joar. 



    

 

 
 
 

 
Nytt prosjekt fra juni 2022 
Fra juni 2022 setter vi i gang et prosjekt med District Grants, sier påtroppende  
president Ellen Hertzberg. Hun har tidligere orientert om prosjektet i klubben. 
Prosjektet er i samarbeid med Rotary Club of Bangkok.  
Klubben driver en skole i Hua Hin.  
Jeg kjenner klubben godt fra opphold i Thailand, sier Ellen.
 

 

 
 

Aktivitet i prosjektet: Utdanne og trene elever og 

lærere til å separere ulike typer plast, samle ulike 

typer plast og få avtaler om resirkulering. 

Mål med prosjektet: Få sertifisert skolen i slikt 

arbeid, av undervisningsministeriet i Thailand. 

Bevisstgjøre alle parter i håndtering av plastavfall. 

Prosjektet er et District Grants Project.  Distriktet 

har allerede bevilget 20.000 kroner til prosjektet. 

Klima og miljø er prioritert i District Grants. 

Samarbeidspartner i Rotary Club of Bangkok er 

allerede på plass.  

Tvedestrand Rotaryklubb må stille med en sum 

penger.  Når hvert medlem betaler 125 kroner pr 

måned i 6 måneder vil vi være i mål med 18.750 

kroner. Rotary Club of Bangkok stiller selvfølgelig 

også med midler. 

Innbetaling: Medlemmene i Tvedestrand 

Rotaryklubb bes betale kr 750 til bankkto 

2801.47.15489. Merk innbetalingen «Bangkok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekter». Alternativt kan man dele opp 

innbetalingen, kr 125 pr måned i 6 måneder. 

Kasserer Rolf holder orden på pengene.  

 

 

Hua Hin er en by i provinsen 

Prachuap Khiri Khan i det sentrale 

Thailand. Befolkningen anslås til 

74 000. Den er en kystby og ligger 

mot Siambukten, som er del av 

Sørkinahavet. Hua Hin er den eldste 

badeferiebyen i Thailand. 

 


