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Kjellerposten 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB – Nr 4 - mai 2022  

redaktør: Svein Jordahl 

                                                                                                                        

Fødselsdager: Mads: 5. juni, Olaf Jørg: 9.juli , Ragnar: 25. juli, Hilde: 31.juli  

 

Kjære rotaryvenner 
I mai har vi hatt et variert program. 

Det startet med honnøraften på 

rådhuset med godt oppmøte. Det 

var god mat og kake og med fin 

underholdning ble det en kveld 

som ble satt pris på av de som møtte 

opp. Flere hadde aldri vært med 

før, men lovet å komme igjen neste 

gang.   

Vi var deretter på bedriftsbesøk hos 

Teknobad hvor en engasjert daglig 

leder Ellen Knudsen fortalte om 

bedriften og viste oss rundt. En 

spennende bedrift som vi skal være 

glade for at valgte å flytte til 

Tvedestrand.  

  

16. mai valgte vi å holde møtefri. 23. mai måtte Rolf melde forfall og presidenten steppet 

inn og forlenget sin 3 minutter til en mer dyptgående beskrivelse av hjemmebrygging av 

øl, med fokus på råvarer, prosess og utstyr.   

Vi avsluttet mai med et interessant foredrag om det nye Lingard bokprosjektet, hvor Håkon 

Haugland fortalte om Lingard og litt om hvordan han finner materiale til sitt arbeide. Noen 

av oss benyttet anledningen til å sikre oss en kopi av den forrige boka han skrev om 

Lingard. 

  

Mitt presidentår avsluttes med 3 møter i juni og vi kan holde noen uker møtefri i 

sommerferien.   

Med vennlig hilsen  

  

Leif – president 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Honnørfesten på rådhuset 2. mai 2022 ble en suksess! 
Den grønne salen på rådhuset var nesten fylt til siste stol da klubben vår inviterte til 

honnørfest.  Sist gang dette skjedde var i april 2019, både i 2020 og 2021 måtte festen 

avlyses pga pandemien.  

President Leif Fage ønsket velkommen mens kveldens festgeneral Olaf Jørg Hafredal 

ledet resten av kvelden som fulgte et tradisjonelt mønster.  

Det ble servert deilige snitter og hjemmebakte kaker og det var tydelig at det smakte. 

Allsang ble det også, ledet av Geir Nylen og Tor Erik Nævestad, begge på gitar. Kveldens 

underholdning stod John Erik Bjerke på torader og Kjell Lindtveit på trekkspill for.  

Og tradisjonen tro vanket det stor fruktkurv til eldste dame og eldste herre. På damesiden 

var det ingen tvil, hele Lyngørs Mette Ellingsen var i egen klasse, den dama fyller 104 år  

til sommeren. 
           

 

   



    

 

 

 
Jevnere mellom herrene der Anton B. Christiansen trakk det lengste strået med sine 95 år. 

 

Oddvar P. 
 

 

 

Bedriftsbesøk 9. mai 2022  «Tekno Bad»  på Grenstøl 
Vi ble ønsket hjertelig velkommen av daglig leder Ellen Knudsen. Hun gav en 

engasjerende innledning om Tekno Bad som flyttet fra Krøgenes i Arendal og til 

Tvedestrand for vel 1 år siden. Selskapet ble opprettet i 2015 og er en familiebedrift med 



    

 

Ellens far, Tom Knudsen som en svært dyktig teknisk leder. 

 
 

De har god ordrereserve og tar stadig inn flere folk 

Produksjonen er først og fremst bad til store 

byggeprosjekter. De blir laget som moduler hvor alt er 

ferdig med betonggulv, flislagte vegger, dusj og 

innredninger. Alt ferdig montert med røropplegg 

klart for tilkobling til bygget. Det hele heises/fires på 

plass gjennom åpninger som er laget etter nøyaktige 

mål fra Tekno Bad. Her blir mye tid og penger spart 

på byggeplassen. Bedriften med sine 23 ansatte i 

produksjonen og en liten administrasjon har kapasitet 

på 2000 moduler i året og en omsetning på rundt 80 

mill. når vi kommer til 2023. 

Vi ble imponert etter en omvisning i 

produksjonslokalet og ble fortalt at de følte seg svært 

velkommen til Grenstøl og 

Tvedestrand. Hadde bare positivt og 

si om kommunen. 

 

Geir N 

 

 

 

 

 



    

 

Rotarymøte i kjelleren, mandag 23.05.2022 
Møteleder: Presidenten 
Det ble en skikkelig kakefest med 3 sorter. Presidenten hadde bakt og 
Olaf Jørg kom med 2 kaker fra en hyggelig nabo som hadde fått 
alt for mye til et arrangement. Til stor glede for oss. Det som ikke 
var så gledelig var at vi manglet 3 kakespader som mest sannsynlig 
ble igjen etter honnørfesten på rådhuset. 
Rolf T. Orienterte om status for distriktskonferansen og at det pr. dato 
var 70 påmeldte. Dette virket svært lite, men erfaring er at mange 
påmeldinger kommer ganske sent. 

Rolf B. Hansen som skulle holde 
kveldens foredrag ble syk og kunne ikke 
stille. 
Presidenten som hadde 3. minutter, tok 
ansvar og brukte mesteparten av 
kvelden til å fortelle oss om 
hjemmebrygging av øl. Vi lærte at øl 
består av vann, korn og humle og gjær.  
Det er en spennende hobby hvor 
kvaliteten på ølet er avhengig av mange 
faktorer. Korntype, gjæringstid, type 
humle, type gjær, temperatur og ikke 
minst hygiene. Noen av oss fikk en liten 
smaksprøve og det smakte riktig godt. 
Men det krever en del utstyr, så 
literprisen på det ferdige produkt 
blir en del høyere enn pils fra butikk. 
Vi spiste kake og drakk kaffe og gikk 
mette ut fra kjelleren. 
 
Geir N. 

 
 

 
 
Rotarymøte i kjelleren, mandag 30.05.2022 
 

Presidenten åpnet møte med å gratulere Tore Leo med 80 årsdagen som var 25. mai. 
Tore Leo takket for en fin blomsterbukett fra klubben. Rolf T. orienterte om status 
ang. distriktskonferansen. Foreløpig 85 påmeldte, men flere klubber vil bli oppringt 
for å avklare. Vi håper på en god del flere deltagere.  
Kveldens foredragsholder, Håkon Haugland er ansatt ved «Kuben» i Arendal og 
holdt foredrag om arbeidet med boka «Lingard av Lyngør». Skuta var en stålbark 
bygget på Fevik og ble sjøsatt 1. juni 1893. Skuta var en av de siste norskbygde 
seilskutene i fraktfart. Etter en kollisjon i Kattegat i 1935 ble  den”dømt” til 
opphugging, men ble reddet i siste liten, ført til Oslo og satt i stand. Ble minneskute. 
Tyskerne tok den under krigen og brukte den i Oslofjorden som lager og fraktebåt. 



    

 

  

  
Etter krigen ble den hugget opp og flere gjenstander ble tatt 
vare på. Dette kan vi nå beskue på den flotte utstillingen” 
Lingard Skuteminne” på Gjeving. 
Et spennende foredrag hvor vi fikk innføring i hvordan 
Haugland har funnet fakta og opplysninger om skuta.                          
Fremmøte var 75%. 
  Geir N 

 
                                            

 
Distriktssamlingen 
Her er programmet for Distriktssamlingen.  Har du ennå ikke meldt deg på, ta 
kontakt med Rolf 
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