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Kjellerposten 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB – Nr 7 – september  2022  

redaktør: Svein Jordahl 

                                                                                                                        

Fødselsdager: Ole Devold: 30. oktober 

 

 

                              Kjære rotarianere 
September var vår måned: Distriktskonferansen ble en 

suksess.  Jeg vil spesielt nevne den kjempejobben som ble 

gjort i løpet av ett år - med leder Rolf Thorstensen i spissen. 

Under selve konferansen var vi nærmere 150 mennesker i 

flotte lokaler på̊ den nye videregående skolen i 

Tvedestrand. Vi fikk også̊ en god Rotary-opplevelse under 

banketten på lørdags kveld med en utmerket toastmaster; 

Svein Jordahl fra Tvedestrand Rotaryklubb. Videre var det 

også en stor opplevelse ved presentasjonene av en del av 

klubbenes prosjekter.  

 

Denne måneden har det vært fokus sentralt – på medlemskap og utfordringene med 

å skaffe nye medlemmer til alle klubbene.  RI president Jennifer Jones oppfordres alle 

Rotarianere å tenke nytt og søke å danne nye innovative klubber.  Vi har besluttet å 

sende to av våre medlemmer på RLI – (Rotary Leadership Institute) og det er Olaf 

Jørg og Aud.  Vi ønsker lykke til.  

Jeg minner om påmelding til Intercity møtet 10.10 – om Biozin 

 

Hilsen Ellen 

President 

 

 

Distriktssamlingen 2. – 4. september 2022 
Det lages en billedpresentasjon av den vellykkede Distriktssamlingen 2. – 4. 

september 2022 som ble arrangert av Tvedestrand Rotaryklubb. 

Her er noen smakebiter:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 



    

 



    

 



    

 



    

 

 
 

 

 

Møte i Tvedestrand Rotaryklubb 12.09.2022 
 

Besøk på «Varden», Leifs nye industribygg på Grenstøl. 

Leif tok imot oss, ca. 20 medlemmer med ledsagere, i garasjen i underetasjen av 

det nye industribygget «Varden» på Grenstøl. Bygget ligger lett synlig fra E-18 

med en stor lyssatt varde i den ene enden av bygget. Det er Leif Fage, Atle 

Goutbeck, Svein Erik Damsgård og Odd Rune Espeland som har gått sammen 

om prosjektet. Bygget har en grunnflate på 600m2 i to etasjer. I 1. etasje er det 

garasjer for eierne og et stort lagerrom for «Byens Vaktmester». I 2. etasje er det 

kontorer, møterom, kantine og en liten pub. 

 

Etter en omvisning av Leif serverte han pizza og 

diverse drikke. Noen hadde slått seg ned i puben og 

kunne nyte spesiallaget godt øl. Det var god 

stemning og mange lovord om det fine prosjektet.  



    

 

Klubben benyttet også anledningen til å takke medlemmene for innsatsen i 

gjennomføringen av Distrikts-konferansen som hadde høstet mange lovord. Dette 

har vært et stort løft for en liten klubb som vår, og presidenten var stolt over 

gjennomføringen. En særlig takk gikk til konferansegeralen Rolf. Han har sammen 

med en hel del underkomiteer nedlagt et formidabelt arbeid. Stor og lang applaus. 

Presidenten takket også Ingebjørg med blomster for hennes innsats med kopper 

og kar.  

Stemningen steg et par hakk da Rolf kom med 

en enorm marsipankake til kaffen. Byggets 

kantine og pub egner seg ypperlig til sosiale 

happenings, og vi hadde et langt og trivelig 

besøk hvor praten gikk livlig. 

Presidenten takket Leif varmt for hans 

omvisning og generøse servering. 

 

Ref. 

Mads 

 

 

 

 

 

Møte i Tvedestrand Rotaryklubb 19.09.2022 
Tema: Postvegen østfra v/Tore Gustavsen. 

Presidenten ledet møtet. 

I 1647 kom posten til Norge. Langs kysten kom den til Risør 

og til Søndeled. Deretter til øvre Songeveg /Songe gård. På 

Lunde var det skysstasjon hvor posten byttet hester til 

Fosstveit/Stornes. Deretter over brua mot Gårdalen til 

Amtmannssvingen. Fra Fosstveit til Tvedestrand, Østerkleiv i 

1857, hvor det var postkontor. Så ble det flyttet til det gamle 

postkontoret i Tvedestrand. Det endte sine dager i 

kommunehuset ved Tjenna. 

Nes Verk fikk postkontor tidlig og Anders Olsen (Post) gikk 

fra Verket til Arendal flere ganger i uka. Før postkontorene 

hadde man brevhus hvor folk kom for å finne sin post. På den 

tiden gikk mange postmenn til fots. F. eks gikk man til fots 

eller sykkel fra Tvedestrand til Fosstveit og Valle, så over Strømmen på noen 

gebrekkelige stokker til Sandvad. Rutene var lange og ble til dels gått til fots 

daglig, i all slags vær.  

Det var tidlig vanlig med først brevhus hvor folk fant posten sin selv. Siden kom 

det poståpnerier mange steder. Både på Østerå og Sagesund var det brevhus 

hvor båtene la til. Sagesund var brevhus fra 1897 til 1969. 

Tanja vant lotteriet. 

50 % fremmøte. 



    

 

  

 

 

Mads 
 

 

Møte i Tvedestrand Rotaryklubb 26.09.2022 

Presidenten ledet møtet. 

Foredragsholder: Rolf Berg Hansen.  

 

3- minutter ved Hilde. Hun tok utgangspunkt i hjembygda Røldal, en fjellbygd 

mellom Vestlandet og Sørlandet. Tidlig på 60 -tallet var bygda preget av 

utvikling og kraftutbygging og hadde på det meste ca. 600 innbyggere. Etter 

sammenslåing med Odda er befolkningen sunket til 341. Røldal stavkirke ble 

bygget i 1250 og et krusifiks gjorde kirken til en pilegrimskirke som overlevde 

reformasjonen og helt frem til vår tid. Nå er Røldal mest kjent som 

vintersportssted. 

 

Rolf Berg Hansen fortalte om etableringen av en vinbar, 

enotek i Lisboa. Han er majoritetsaksjonær i enoteket som 

har lokaler i et gammelt bygg som var et vannreservoar, 

endestasjon på en akvedukt. Selve akvedukten fungerer 

som et kjølig vinlager for de dyre vinene som kan komme 

opp i mange tusen pr. flaske. De rimeligere vinene lagres 

oppe i enoteket. Huset som har tykke steinvegger, ca. 120 

cm, er gammelt og verneverdig. Inne har de tre etasjer 

bestående av kjeller, mesanin og loft. Det er 48 sitteplasser 

ute og 60 ute. Til vinen serveres enkle tapas og oster. De har 6041 flasker forsikret 

og har viner fra ca. kr 150 til mange tusen pr. flaske. De betrakter enoteket med 

vinkjeller som en investering. Det er høy kvalitet på vinene og kundene er stort 

sett lokale, men også turister finner vegen dit.  

Fremmøte: 70%. 

Mads 

 

 
 
            

                                            

 
 


