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Rotary      

Kjellerposten 
TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  -  Nr 8 – oktober 2022 

Redaktør: Svein Jordahl 

 

Program i november: 

November Mandag 07 
november 
Klubbaften 
Nominasjon 

Mandag 14 
november 
 
Presidentens aften 

Mandag 21 
november 
Julebord fredag 
18  Møtefri 
mandag 21 

Mandag 28 
november 
 
Årsmøte med valg 

 

 

                                             Kjære rotarianere 
Vår Internasjonale president (RI) Jennifer Jones har akkurat 
vært på Norges-besøk.  Hennes motto er: «Imagine 
Rotary».  Mange av oss var unge når vi hørte John Lennon 
synge Imagine for første gang og jeg tror at vi alle forbinder 
den med fred og fredsbudskap.  Temaet til Jennifer Jones 
skal gi oss en reminder om at vi alltid skal bidra til fred.  
Jennifer Jones ivrer også for Rotray´s unike 
masterutdanning ved Rotary Peace Center.  
 
Rotary har inngått avtale med 7 anerkjente universiteter i 

verden, så det er mange muligheter å studere konfliktløsning, fredsforskning og 
internasjonale relasjoner. Ett av disse stedene er Uppsala Universitet.  Studiet tilbyr 
mange ulike fag, men det viktigste er å gi studentene virkelighetsrelatert kunnskap 
og utvikle «verktøy» for å kunne analysere problemområder innen fredsarbeid.  Fred 
er noe av det viktigste vi kan samles om.   
 
Hilsen Ellen 
President 
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Rotarymøte 3. oktober 2022 

Mandag 3. oktober møttes klubben til 

klubbaften på hotellet. Presidenten ønsket 

velkommen og hadde noen få saker. Drikke 

og mat ble bestilt og gjort opp av den 

enkelte. Det ble en hyggelig stund på 

hotellet i den ny-opp-pussede spisesalen
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Rotarymøte 10. oktober 2022 
Det var Risør RK som var arrangør dette året. Møtet var lagt til Lyngrillen på Brokelandsheia 

og nesten 50 møtte fra klubbene Risør, Kragerø og Tvedestrand. 

 

Det var kaffe og kake samt livlig prat rundt bordene den første timen før Risørs president 

Roger Pedersen ønsket alle velkommen og presenterte kveldens foredragsholder Thomas 

Skadal fra Biozin Holding AS. Litt tekniske problem var det i starten, men det ordnet seg til 

slutt.  

 

Skadal fortalte om storsatsningen på biozin i Åmli, nærmere bestemt på Simonstad, Dette 

gjøres i nært samarbeid med Berge Holm som er etablert på samme stedet. De produserer 

trevirke men av et tre blir ca 55% benyttet som plank mens resten blir «avfall», det er dette 

avfallet som de de nå vil benytte til å lage drivstoff. Shell er tungt med i denne satsningen og 

deres rolle i prosjektet er stadig økende, men med er også Åmli komme, nabokommuner og 

Fylket. Alt som produseres av drivstoff vil bli solgt til Shell. 

Dette vil bli det første fullskala anlegg i verden, det planlegges flere etterhvert, men nå er all 

fokus på anlegget i Åmli kunne Skadal fortelle. Mye penger trenges, en del tilskudd hadde de 

allerede fått, bl.a innvilget ca 750 millioner fra EU Innovation Fund, men Shell vil nok bidra 

med det meste av investeringene. De totale investeringene var de noe usikre på, men det ville 

nok sannsynligvis bli mer enn 10 milliarder. Det er også planer om å få ført jernbanen helt 

frem til anlegget, noe som ville lette transport av ferdig produkt mye.  

 

Det ble mange store tall og mange tekniske detaljer som jeg lar ligge. Det ligger fortsatt mye 

arbeid å gjøre før dette kan bli en realitet. Endelig beslutning om bygging tas neppe før i 

2024, men Skadal mente at det var sterkt sannsynlig at dette ville bli gjennomført. Det ville da 

bli et anlegg som ville gå for fullt 7 dager i uken, jobbing i 5 – 6 skift og ville trenge opp mot 

100 mann ansatt. 

 

Han var sikker på at dette anlegget ville ha en stor positiv påvirkning for hele vår region, både 

under anleggsperioden og senere med tanke på nye arbeidsplasser. 

 

Fremmøte fra Tvedestrand var på ca 60%. 

Oddvar P 

 

 

 

Sammendrag av referater fra peisaften 17. oktober 20222 

FORSLAG TIL PROGRAM 

Kote Null og deres planer. Liv Landås fra Lillesand Rotary. Statsforvalteren. 
Elisabeth Meidel om Morrow. Tor Arne Hauge fra «Tenksenteret». Ole Jonas 
Kverndal fra Elkjøp. En kveld med bilder fra distriktskonferanse. Tvedestrandsfjordens 
helse. Kulturklubben. Unge gründere. Sentrumsforeningen. Tvedestrand Vekst AS v/Morten 
Lindvik. Nytt handelssted på Grenstøl. Ny barneskole på Lyngmyr, befaring v/Tor Olav 
Hagestad. Rolv Mjaaseth, spesialist på brudd. Kiropraktikk. Søkeportalen (Lars Molleklev). 
Vei og kjøre-system- parkering Ramsdal – Lyngmyr - Plankedalen v/Andreas Stensland. 
Rikets tilstand, v/ Jarle Bjørn Hanken. 
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Einar Johnsen, Domstolen i Haag. TDS – et bedriftsbesøk. Ole Devold – Mitt år som 

guvernør. Lars Mollekleiv – nytt fra Frivillighetssentralen / Hva skjer videre med 

Badeparken. Ole Devold – Nytt fra mitt yrke. Lyngør Varehandel, besøk i selvbetjent butikk, 

Per G. Pedersen. Bedriftsbesøk på bryggeri,  Arendals bryggeri eller Nøgne Ø. Galleri Vie - 

foredrag eller besøk. Jan Ove Aslaksen – et historisk foredrag. Besøk på Kuben. Flødevigen – 

foredrag om aktuelle temaer. 

NYE MEDLEMMER 

Arnfinn Hotvedt, Mette Moen, Pave, pizzabakeren, Den nye presten, Elisabeth Meidel, 

Terje Bjørnestad, Andreas Hauge, Ole Andre Johnsen, Christen Guddal, Anders 

Rødland, Trond Andersen, Tengel Arndt Hagestad og dugnadsgjengen på Furøya. 

 
SOMMERTUR 

Besøk hos Ragnvald og Linn på Sandøya, bespisning og info om bedriften. Tur med 

Hagbarth – gjerne samkjøre med en annen klubb, Kan være en tematur i Raet. Tur i 

skjærgården med «Søgne». 

 

BEDRIFTSBESØK: 
Bergene Holm. Pre Tre. Elling Marcussens motorsamling. Galleri La Vie. Galleri 
Sagesund 
 
ANNET 
Sørge for at vi har trykksaker som kan deles ut til potensielle nye medlemmer. 
Betaling for servering i kjelleren: bør være 100,- for ost og vin og 50,- 
for alkoholfri servering. 
Det ble foreslått torskeaften på hotellet. Når vi har ca. 65-70% fremmøte så er 
det riktig bra sammenlignet med f.eks Risør og Kragerø. 

Rotary bør vise seg på byen et par ganger i året. F.eks i.f.b. Poliodagen. En dag når 

det er handelsdag i sentrum med Shelterbox. Eller annet. 

 

Rotarymøte 24.oktober 2022 
Presidenten ledet møtet. Kveldens program: Egoforedrag av Rolf Berg Hansen måtte 
utgå på grunn av legebesøk. 
Presidenten hadde følgende saker: 
Kakefesten.  Joar har tatt hånd om det. Alle skal ha med en liten gevinst. 
Juletrailer til Litauen.  Traileren har allerede gått slik at vi ikke kan bli med på den. 
Frivillighetens år.  Arrangementet er avlyst på grunn av liten deltakelse. 
Programarbeidet.   Alle gruppene hadde arbeidet godt og de innkomne forslag er nå 
samlet og vil bli presentert i Kjellerposten. 
 
Økonomi.  
Rolf hadde en langt og omfattende redegjørelse om økonomien i 
distriktskonferansen. Regnskapet ble gjennomgått og viste et overskudd stort k. 
88 246.Årsregnskapet for klubben ble også presentert og forklart. Det fremkom et 
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ønske om noe mer oppsplitting og forklaring til enkelte poster. Rolf har allerede gjort 
dette og sendt det ut til medlemmene.  
Regnskapene ble så enstemmig godkjent. 
 
Støtte til prosjektene i Thailand. 
Prosjekt 1: Plast og resirkulering. 
Dette er et stort prosjekt med flere klubber involvert. Prosjektet er også delfinansiert 
av TRF. Det er tidligere sendt ut orientering om dette og prosjekt 2. 
Prosjekt 2. Childeren of the Forest. 

Det ble detter noe debatt vedtatt å delta i begge prosjektene med kr. 30 000 som blir 
tatt av overskuddet fra DK. Prosjektene er for øvrig tidligere vedtatt i klubben.  

Eventuelt. Det er innkommet et forslag om å støtte ungdomsprestens arbeid. 
Diskusjonen viste at det var stor usikkerhet om hva pengene egentlig skulle gå til. 
Konklusjonen ble at dette måtte ses som et lønnstilskudd. Klubben var delt i synet på 
saken. Ved avstemning ble det vedtatt å ikke støtte prosjektet. 

Fremmøte: 56% 
Mads 
referent 
 

Kakefest på sykehjemmet 31.oktober.22 

Denne mandagen var det kakefest på Strannasenteret og det ble en meget vellykket 
kveld. Oppslutningen var svært god, den store, fine spisesalen var fylt til siste stol, 
nesten femti beboere var tilstede.  
President Ellen ønsket velkommen, deretter overtok festkomiteen med Joar i spissen.  
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Det var god stemning, praten gikk livlig rundt bordene og klubben disket opp med 
masse flotte kaker og god kaffe.  
Underholdning var der også, den stod klubbens gitarduo, Geir og Tor Erik, for. De 
fikk opp stemningen ytterligere og fikk mange med på allsangen.  

Et annet høydepunkt var 
gratislotteriet og dette året var 
gevinster, det var til og med 
noen som fikk to gevinster med 
seg.  
Sjelden har det vært 
hyggeligere på dette 
arrangementet og moro også at 
det var så god oppslutning fra 
klubbens medlemmer. Tror jeg 
telte 16, det gir vel et fremmøte 
på nesten 70% - veldig bra.  
Etter snaue halvannen time var 
det slutt og vi fikk inntrykk av 
at det var bare blide og 
takknemlige pensjonerer som 
vandret hjem til sitt. 
 
Oddvar 
 

 


