
1 

 

 

 

Kjellerposten 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB – Nr 6 – august  2022  

redaktør: Svein Jordahl 

                                                                                                                        

Fødselsdager: Kristin: 12. september 

 

 

Kjære rotarianere 
August var min første klubbmåned som ny President!  

Tusen takk for tilliten og for gode møter.  1. august var 

første møte etter sommerferien, og vi startet pent med en 

hyggelig Klubbaften med litt bevertning.  Jeg holdt 

«klubben» for første gang og pratet om Rotary og ga mer 

innsikt i de to prosjektene vi har fått District Grant til.   

8. august var en spennende kveld, da hadde vi besøk av 

tidligere sjømannsprest i Houston, Robert Knutsen.  Han 

fortalte om sin tid i kirken – hektisk hverdag, besøk på 

skip, vaffelkvelder og underholdning.  En inspirerende 

tale og en fin kveld.   

15. august ble viet til Sven Inge og boken om fugler.  Sven Inge har vært en stor 

bidragsyter i denne boken.  Her var det mange bilder – gode historier – og innsikt 

i hvordan det har vært å skrive boken.  Takk til Sven Inge.  

22. august var 3 minutter ved Rolf Berg-Hansen – han snakket om Rotary´s pin 

som er plassert på månen.  Vi hadde besøk av Bente Christensen fra Sparebanken 

Sør og vi fikk en innføring i den nye Bank-ID appen.  Meget nyttig kveld ble dette. 

29. august var i sin helhet viet planlegging av vår første Distriktskonferanse.  Vi 

gikk gjennom helgen og besluttet medlemmenes ulike arbeidsoppgaver.  Vi hadde 

enkel bevertning. 

 

Med vennlig hilsen Ellen 

President  

 

 

Møte i Tvedestrand Rotaryklubb 1.08.2022 
President Ellen åpnet sitt første møte, takket for tilliten og takket spesielt Leif for jobben 

som president i forrige Rotary-år.  Hun takket også Rolf for jobben han allerede har gjort 

med kommende Distriktssamling.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Ellen fortalte historien om Anne Brunborg som var den første norske kvinne som ble 

ansatt som flyvertinne. Hun var ansatt i DNL (Det Norske Luftfartselskap), som senere 

ble SAS og var med på den første oversjøiske turen DNL/SAS utførte fra København til 

New York den 17. september 1946.  Etter flyvertinnekarrièren bygget Brunborg opp 

vertshuset og restauranten Den Blå Lanterne på Lyngør, som hun drev i mange år inntil 

hun solgte stedet i 1979. 

 

Presidenten fortalte så om de 2 prosjektene hun inviterer klubben til å være med på dette 

Rotay-året: Prosjekt 1 i samarbeid med Rotary Club of Bangkok,  handler om bevissthet 

og håndtering av plast på skoler, både i slummen i Bangkok og i andre deler av landet.  

Rotary Club of Bangkok eier og driver flere skoler i Thailand. Vi har fått 30.000 av Rotary 

Norge og vi skal bidra med det samme selv. Det betyr at vi skal yte vårt og betale noen 

penger. (Overskudd fra Distriktssamlingen?). Handelens Miljøfond via Norsk 

Emballasjeforening er informert om dette prosjektet, og de skal se om det finnes noen 

midler til det. 

Prosjekt 2: Children of the forrest – på grensen til Myanmar – i nordøst i Thailand.  Dette 

prosjektet går ut på å virkeliggjøre og utdanne elever og foreldre i å stå imot trafficing 

eller prostitusjon og slaveri. Vi har vi fått 20.000 kroner til prosjektet og vi skal også selv 

betale noe her. 

 

Ost, kjeks og vin som avslutning på møtet i klubben. 

Se vedlegg om prosjektene! 

 

Svein 

 

 

 

Møte i Tvedestrand Rotaryklubb 8.08.2022 
President Ellen ledet møte. Hun hadde en morsom innledning om 

Hundedagene, som det er knyttet en del folketro til. 

 
Ole Jacob hadde 3 minutter med utgangspunktet i at det kan 

være vanskelig å få folk til å ta lederverv, og  knyttet det til 

”uriaspost” som betyr farlig og utsatt post. Han fortalte om Uria 

og hans kone Batseba og Kong David. 

Som kjent var Uria soldat hos Kong David og etter at kongen 

innledet forhold til Batseba ble Uria plassert på utsatt post for at 

kongen kunne få Batseba. Uria omkom på post. 

 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Flyvertinne&action=edit&redlink=1
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/SAS
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Den_Bl%C3%A5_Lanterne&action=edit&redlink=1
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Lyng%C3%B8r


    

 

Besøk av sogneprest Robert Knutsen som fortalte om sjømannsprestens virke og 
gjøremål i den norske sjømannskirken i Houston. Han 

var 3 år i Houston fra 2016, før han returnerte til Norge 

og deretter til Tvedestrand der han ble ansatt som 

sogneprest. 

Sjømannskirken har forskjellige oppdrag og 

aktiviteter foruten skipsbesøk også gudstjenester og 

søndagsskole. De har supersøndag med ekstra 

aktiviteter, som fotballkamper og ”skitur”. 

Julemarked har de og presten må være julenisse.  

Markedet er for øvrig veldig god butikk. 

De har også ved store messer ansvar for både 

betjening  og gjennomgang av sikkerhets tiltak. 

 

Fremmøte 58% 

Joar 

 

 

 

Møte i Tvedestrand Rotaryklubb 15.08.2022 

President Ellen ledet møtet. 

Hun innledet med å fortelle at på denne dato ble Panama-kanalen åpnet, lengden på 

kanalen er 80 km. 

3 min ved Olaf Jørg, som hadde noen refleksjoner om Rotarys rekruttering, om medlems-
tallene i Rotary-organisasjonen som er synkende på verdensbasis, og hvordan vi kan 
stoppe trenden. Mangler vi store prosjekter som vi kan jobbe sammen om? Han nevnte 
for eksempel Polio-prosjektet som Rotary hadde tidligere. 
 

Kveldens foredragsholder var Sven Inge som tok oss med inn i 
ornitologisk verden.  Det er en nystartet ornitologisk forening i 
Aust Agder, som også har utgitt bok: «Fugler og Fuglefolk i Aust 

Agder».  
Sven Inge fortalte om fugler som vel 
ingen hadde hørt om før, fugler som 
ikke lenger eksistere, f.eks. Geirfugl 
som er en alkefugl og hvor det 
eneste eksemplar som finnes er på 
naturhistorisk museum. 
Boka har en del lokale innslag, blant 

annet om Odd Erichsen som var 

kjent som en fuglevenn og som hjalp mange fugler tilbake i 

naturen, noe som hans sønn Morten har videreført. Sven 

Inge trakk frem Tore Gustavsen som egentlig var 

initiativtageren til klubben, og nevnte Roald Bengtson som 

en god samarbeidspartner. 

Fremmøte 42% 

Joar    

 

 



    

 

  Møte i Tvedestrand Rotaryklubb 22.08.2022 

President Ellen ledet møtet. 

Blomster ble overrakt til Line i forbindelse med 50 årsdagen, gratulerer-. 

 
3 minutter ved Rolf B. Han kom med interessant opplysning, 

som mange av medlemmene ikke hadde hørt om tidligere: Det 

var i 1932, og Taylor som denne mannen het var fra Chicago. 

Taylor hadde mange ideer og skrev ned noen tanker, ideer og 

etikk til forretningsdrivende. Det utgjorde 27 ord. 

Han er opphavsmannen til Den firesidige prøve som Rotary 

bruker. De samme 27 ordene er inngravert på en plakett som 

er utformet som flagg, og som i 1969 ble  plantet på månen.  

 

Foredrag ved banksjef Bente Christiansen som 

informerte om den nye Bank ID. Hun forklarte 

oss hvordan nedlasting av ID appen kan gjøres. 

Dette er viktig fordi den gamle Bank ID på 

mobil forsvinner, og hun understreket at det vil 

skje innen kort tid. Fordelen her er at vi slipper kodebrikken, samtidig med 

at den nye appen er mye sikrere mot feks. svindel. Den kan brukes til 

identifisering. Den digitale hverdagen overtar mer og mer. Tydeligvis var 

dette nyttig og interessant på bakgrunn av alle spørsmålene som kom.  

Tilslutt ble det delt ut både brosjyre og brukerveiledning. 

 

Fremmøte 67% 

Joar 

 
                                                                                                                                               

                                                                                                                                          

Møte i Tvedestrand Rotaryklubb 29.08.2022 

President Ellen ledet møtet. Svein ble gratulert med gebursdagen.  

Nøkkel-boks er nå montert ved inngangsdøren, og koden er den 

samme som vårt Distriktsnummer. 

 

Hele møtet ble brukt til å gjennomgå alle våre oppgaver til 

Distriktskonferansen  2-4 september. Stort arrangement for en liten 

klubb. Hovedkomiteen har gjort en fantastisk innsats og lagt ned 

mye arbeid til den minste detalj, kan nevnes at det er hele 880 mail 

som er behandlet, som Rolf har håndtert med stødig hånd. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Arbeidsfordeling er lagd og sendt til medlemmene med flott oversikt 

på fordelings oppgavene. Program og navneskilt er ferdige, og dugnad med å tre 

nøkkelbånd, pakking av mapper kan starte. Rolf forteller at vi har fått inn annonser for 

hele 24 000 kr. Fantastisk. Han takket alle medhjelperne for god jobb og godt samarbeid. 

 



    

 

Kristin hadde også en gjennomgang i forbindelse med nattevakter som vi må ha på 

Lyngørporten for våre Utvekslings-

studenter. Foruten Kristin er det Tanja og 

Aud, samt Sven Inge og Egil som er 

nattevakter. Rolf B har påtatt seg ansvar for 

bespising. 

Svein etterlyste at vi blir flinkere ved 

arrangementer til å ta bilder, knips i 

vei som han sa, for å dokumentere for 

ettertiden, rett å slett for å få et mer 

innholdsrikt arkiv. 

Rolf henstilte til alle å møte opp. 

Ost og kjeks med god vin i pausen. 

 

Fremmøte: 79% 

Joar 

 

 

Kommende prosjekter: 

 

 

 

 
                             

 

 



    

 

  

   
 

          

 
 

 

 
                                            

 
 


