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Årets motto

27.oktober 2014
Gamle Rolvsøy
Birgit Holmen

Ole Oskar ledet møte i presidentens fravær. Han
ønsket også velkommen til Richard Johansen og
Unni Rostad. Ole Oskar skal sende ut en epost
med spørsmål om kandidater til Ryla konferansen
i Halden.
Deretter ga han ordet til Birgit Holmen. Hun
holdt et veldig interessant foredrag med flotte
bilder om «Gamle Rolvsøy». Først ønsket hun oss
en god kveld og inviterte oss ut på tur i Søndre
Rolvsøy, men denne gang en tørr-trening inne på
Lions-huset. Kanskje vi kan få til en tur til våren
for å se alle disse stedene som Birgit viste oss?
Veldig interessant.
Først viste hun oss en arkeologisk tidstavle. Vi har
en rik historisk bakgrunn her på Rolvsøy som hun
mener er veldig viktig å spre informasjon om alle
minnene. Hun ivrer for at de skal tas vare på til
neste generasjoner.
Arkeologiske tider:

Ole Oskar Omberg kunne ønske 21 medlemmer
velkommen til kveldens klubbmøte med å tenne
lys og ønsker om fred.



Stenalder ca. 10 000 f.kr



Bronsealder ca. 1800 f.kr.



Jernalder ca. 500 f.kr.

Funn har vist seg at det har vært bosetting på
Rolvsøy i stenalderen. Fylkeskonservatoren har
oversikt over alt som er funnet blant annet på Rå
og ved Rågaten er det et skilt som beskriver
funnene.
På gården hos Ingolf Rostad er det gjort mange
funn fra stenalderen og Ingolf hadde med seg en
flintøks som var funnet på gården hans. Den ble
sendt rundt så alle kunne ta og kjenne på den.
Fylkeskonservatoren kan dokumentere alle
funnene som er gjort hos Ingolf.
Ved drosjetråkka på Rå er det flotte
helleristninger.
På Evje, der hvor Birgit vokste opp, er det et felt
med helleristninger, men de er veldig slitt og nå
blir de ikke malt med rødfarge lenger for
konservatorer mener at ristningene blir skadet av
det.
Vest på Rå ligger det 2 gravrøyser fra bronsealder,
men de har for lenge siden blitt røvet.
Den gang Råkollveien ble bygget måtte den
flyttes fra opprinnelig plan på grunn av gravfunn
fra jernalderen. I Sildreveien er det helleristninger
som er fredet men er dessverre ikke skiltet.
Ved bussgarasjene ble det ved graving i en hage i
1913 funnet et romersk drikkebeger. Før vikingtid
fikk vi altså slike skatter hit til Rolvsøy. «Trestenane» befinner seg i samme hage med
gravminner fra jernalderen. De ble i sin tid
oppdaget av Erling Johansen.
I 1913 ble det funnet en oldtidsgrav på Hauge
med smykker og benrester og det skal være en
kvinnegrav.

Erling Johansen mente det var funnet et 3. skip på
Rolvsøy, kalt Valleskipet. Det var i 1894 at
Albert Jensen fant nagler i jorden og det viste seg
å være en skipsgrav. Den var 9 meter lang og 3
meter bred. De fant en stenhaug midt i skipet og
der ble det funnet et flott sverdjalte og det var
meget eksklusivt, angelsaksisk og fra de britiske
øyer. Det ble også funnet en skålvekt og lodd.
Ved Grønlien aldershjem og Saxegård er det også
funnet gravrøyser.
Birgit viste også bilder fra Rågata og vannverket
fra 1914. Der ligger en gammel demning og 3
kverner hvor man i tidligere tider malte korn.
Hun snakket også om stenindstrien i vår tid og
viste bilde av en ambolt som står ved Rådhuset og
stilte spørsmålet om den ikke burde flyttes til
smia?
Hauges minne har museumsstatus og hun viste
bilder av forskjellige tidsepoker.
Ved Kirkeveien er det en merkesten som markerer
riksvei 40 og den er utsatt for brøytebiler som
vinterstid stadig kommer borti den når de måker
snø.
Til slutt viser hun bilde av Hauge skole fra 1920
som står der som et monument over
teglstensbygninger i Rolvsøy.
Og helt til slutt stiller hun et viktig spørsmål om:
Hva skal vi ta vare på og hvem skal ta vare på alle
disse viktige minnene. Det viser seg også at det er
en solid tradisjon her på Rolvsøy at folk til alle
tider har vært ute og reist.
Takk Birgit, og vi gleder oss til en historisk
vandring til våren.

I Jernalderen, folkevandringstiden er det funnet
mange minner fra 500 til 600 e.kr. mange
bygdeborger blant andre Borgåsen ved Borgli i
Rolvsøymarka.
Tuneskipet ble funnet i 1867 men 100 år tidligere
ble det funnet en skipsgrav 3-400 meter nord for
Tuneskipet. Funnet var fra vikingtiden og fikk
navnet Rostadskipet. Dessverre ble skipsgraven
rasert. Det ble reist en sten med minneplate og
innviet i 1947.
En gravkiste av tre med mange fine smykker ble
funnet på en gård nedenfor Haugen. Der ble det
også funnet et stykke tekstil. Av tekstilbiten ble
det malt en akvarell som hang i bankens lokaler
på Rolvsøy. Birgit etterlyser denne akvarellen.

Ref. Inger W.H.

Birgit Holmen
Fylte 86 den 6. november

3. november 2014
Klubbmøte – ref. mangler

10.november 2014
Guvernørbesøk
Guvernør Jan Sverre Hansen (Råde RK)
Ass.guvernør Bjørn Gjølstad
Møtet ble åpnet på tradisjonelt vis med tenning av
lys og gratulasjoner til ukens bursdagsbarn Birgit.
Det ble tatt opp "påmelding" til neste mandags
bedriftsbesøk hos Ryde og Berg Orgelbyggeri AS.
Ingar har vært på sin vanlige tur til Tyrkia og han
overbrakte hilsener fra den lokale Rotaryklubben,
uten at referenten fikk notert navnet på denne.
Ingar skal ha ros for at han er flink til å
opprettholde møtefrekvensen selv på sine
utenlandsopphold.
Som tidligere mossing, men nå med bosted i Råde
har Råde Rotary vært en del av det sosiale
holdepunktet i livet som voksen.
I forhold til vår klubb var han fornøyd med det
arbeidet vi gjør overfor Hjørgunn og Tuneskipet.
Årets verdenspresident Gary C.K. Huang fra
Taiwan har satt opp følgende 3 hovedmål for året.
1) Bekjempelse av polio
kr. 500 pr. medlem pr. år er uttalt målsetting.
2) Øke medlemsmassen
Målsettingen er ca 10 % økning.
Dagens hovedprogram var årets guvernør i distrikt
2260 Jan Sverre Hansen fra Råde.
Han presenterte årets motto: Light up Rotary,
samt seg selv for vår klubb, som når den ble stiftet
hadde Råde som fadder klubb, slik at det i de
fleste årene har vært nære bånd de 2 klubbene
imellom.

Hver klubb bør utpeke en ansvarlig, men hvert
medlem har et selvstendig ansvar for å foreslå nye
medlemmer.
3) Gjøre Rotary kjent
Årets slagord: Light up Rotary

Distrikt 2260 består av 51 klubber og Jan Sverre
kunne fortelle at han ved besøket i vår klubb var
litt over halvveis på besøkslisten. Det er en klar
fordel å være pensjonist når en påtar seg et verv
som guvernør.

Etablere og arrangere en Rotary Dag i nærmiljøet,
hvor Rotary gjøres kjent.

Han fortalte om en karriere via sjømannsliv til
ukeblader. Etter endt arbeidsliv på sjøen overtok
han et agentur for ukeblader etter sin far og via
oppkjøp og sammenslåing fikk han en karriere inn
Bladcentralen og den kulørte presse

Møtet avsluttes med takk til guvernør Jan Sverre
og ønsker om vel hjem til alle.
Ref. Kem

Avslutningsvis pekte Jan Sverre Hansen på
viktigheten av Rotary Foundation .100$ i året er
målsettingen pr. medlem i Annual Giving.

Fremmøte i november 65,4 %

17. november 2014-11-30
Bedriftsbesøk hos
Ryde & Berg orgelbyggeri AS Gressvik
Norges største orgelbyggeri.
Se: http://www.ryde-berg.no. Ref. mangler

24.november 2014
Summemøte
Ved referentens inntreden i møtelokalet fant han
en stor del av klubben i full fart med pakking av
juleposer til julegrantenningen lørdag 29.11.14.
God innsats gjorde at arbeidet var unnagjort til
åpningen av dagens møte til rett tid og i god
tradisjon.
Knut Norum er innkommende president og han
overtok møteledelsen etter åpningen av
presidenten. Knut innledet med å fortelle at det
hadde kommet forslag på kandidater til året
hederspris, og at den tradisjonen tro ville bli utdelt
på klubbens julemøte.
Knut presenterte så sitt forslag til neste års styre:
Knut Norum president
Magdalena Eldor past president
Freddy Antonsen, sekretær
Sverre Lunde, kasserer
Bjørn Jensen og Inger Hofstad, styremedlemmer
Liste over innkommende president og komiteer vil
foreligge senere. Program neste år vil komme,
men verdt å merke seg er 12.1.15 med orientering
om flytting av sykehuset til Kalnes. Torskeaften
fredag 6.3. Av årets program er jaktaften 8.12
verdt å merke seg og at julegrantenningen i år som
tidligere skjer lørdag før 1 søndag i advent.
Når referatet leses antar vi at arrangementet er
applaudert med Tor Jensen som leder,
Haugemusikken, speidere og fakkeltog.Alt styrt
med sikker hånd av Tor Edgar fra Rotarys side.
Knut fikk applaus for ordning med "juletrefot" og
juletre, samt forslag om bunting ag salg av
edelgrankvister til inntekt for hjelpearbeidet i
klubben.
Kasserer redegjorde for det arbeidet som i
hovedsak gjøres av Helge Andre for å skaffe
penger til en ridesal for handikappede til
Hjørgunn. Sverres forslag om at de midler som
ikke ble skaffet via tilskudd skulle bevilges av
klubben, fikk applaus. Ellers fikk vi som ikke var
til stede på Borge RK's rakfiskaften en kort
innføring i hvor hyggelig det var, bl.a. fikk
Ragnar Ihleby tildelt rakfiskens oppmerksomhet
for god oppførsel i 10 år. Ragnar Syversen takket
for et fint bedriftsbesøk forrige møte hos Ryde og
Berg Orgelbyggeri AS. President Magdalena
avsluttet møtet etter at vingevinstene var fordelt,
med et vel hjem til alle.
Ref. Kem.
Redaksjonen avsluttet 30.november 2014

