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Om vi var våre egne foreldre!
Vi skulle overøse oss selv med kaskader
av frø av egenverd, respekt og tillit.
Vi skulle plante i fruktbar jord, vi skulle
vanne med hav av kjærlighet!
Vi skulle verne de skjøre spirene med
vårt liv!
Vi skulle nyte kraften og fargeprakten
gjennom alle tider og vite at vår hage
var den vakreste på jord.

Vi fikk også høre de befriende ord til vårt prø-

blirvemedlem:
best når også
med
stoff! om
”Ikke du
tenkbidrar
for mye
på kravene

Argumentasjonen for forslaget var at det var
svært lite som skulle lovendres, og at det måtte
være nok at Guvernørene ga sin godkjenning.
Videre at nye medlemmer ved forespørselen
ikke burde være så tvilende pga. denne regel,
og at de ikke fikk dårlig samvittighet når permisjon måtte søkes. Dette er nemlig to sterke argumenter for nei, har vi hørt.
Vi hadde nylig Guvernøren på besøk, og han
kom med den gode nyhet, tilsvarende vårt forslag.

møteplikt”.
Vi har for tiden to personer som har fått innvilget permisjon. Dette vil redusere vår nevner
med - 2 i brøken for utregning av møteprosent.
Tross alt, positivt for vår omtale i R.N. med
mer.
Det er kanskje naivt å tro, men muligens kan
vår lille klubb ha en liten påvirkning i Rotarysystemet.
Arne B.

Med dette diktet får Ingvild Storvand
oss til å tenke.
Ikke bare på våre og vår nærhet, men
hva som skal til for at det blir fred i
verden: Forståelse for alle menneskers
egenverd, respekt for andres være – og
tenkemåte - vise tillit og gi kjærlighet.
Arafat sa nettopp: det må bli fred - det
blir fred.
Det kan bli det hvis vi begynner med oss
selv!
Trygve

PROGRAMMENE FRAMOVER:
03.12.: Kameratskapsaften. Valg.
10.12.: ”Trygdeverket i tiden fremover” v/Trygdesjef Svein Jordahl.
17.12.: Julemøte i Holt Kirke med påfølgende hyggestund i prestegården.
24.12.: Møtefri. Julaften.
31.12.: Møtefri. Vi går inn i det nye året. Mange muligheter! - og løfter?

Oddvar Pedersen
Gratulere10.12.:
16.12.: Einar Johnsen
d
me
25.12.: Njål Klevberg
dagen! 30.12.: Asbjørn Bråtane
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PRESIDENTEN
HAR ORDET
De fleste går inn i en
travel måned nå. Det
skal gjøres klart til to
høytider i hjem og for
mange på arbeid.
Denne måneden er folk
mye ute på forskjellige
tilstelninger og vi koser
oss sammen. Det sosiale er viktig for oss. Det
merkelig er at jo mer vi har å gjøre desto mer
tid har vi for hverandre. Men jeg og de fleste
har erfart at når vi kommer over i det nye året
så overtar godstolen og TV igjen. Skal vi
prøve å gjøre noe med det nesete år?
Klubbaktiviteten har gått etter programmet
som dere vil se av referatene. Jeg vil likevel
peke på likheten i måten tenke på de to industrilederne har som vi har hatt som foredragsholdere i november. Adm. dir. Stein
Erik Bjørni var i kjelleren og Adm. dir. Geir
Søraker tok i mot med bedriftsbesøk og foredrag på Colt industrier AS. Det var interessant. De pekte på de høye kostnadsnivået her
i landet som en trussel for næringslivet generelt og for eksportbedriftene spesielt. Det er
viktig å ha blikket på kundene og alltid være
et hestehode foran konkurrentene. Vi ønsker
bedriftene lykke til, de betyr mye for Tvedestrand.
Klubben har i den senere tid fått lykkelige
tilbakemeldinger fra mange av våre sommergjester. Mange har lagt med bilder fra sommerturen og andre arrangementer de har vært
med på i vår klubb. Knut Edvardsen fra Kirkenes har også lagt ved bilder fra aktiviteter i
sin klubb. Takk for alle hyggelige hilsninger.

Da jeg var ny i klubben husker jeg at vi hadde et møteprogram der temaet var: Hva kjøper i julegave til vår nærmeste?” Den gangen
var vi et mannsamfunn og oppskriften for
svært mange var et besøk hos gullsmeden
julaften formiddag. At det skal være så vanskelig å finne noe som vil glede andre med
er rart. Undertegnede er i så måte ikke noe
unntak – så alle gode forslag mottas med
takk.
Neste Kjellerpost kommer på det nye året.
Derfor ønsker presidenten alle klubbens
medlemmer og venner en riktig god jul og et
godt nytt år.
Ragnar
HILSEN FRA BENJAMIN KREUTZKAM
Hi alle sammen,
Jeg sitter her i den Tekkniske Universiteten i
München, men forelesninger har ikke startet.
Så tenkte jeg meg å skrive en liten hilsen til
dere.
Universitet startet for 3 uker siden og det er
skikkelig bra har. Som studieretning har jeg
valgt maskin teknikk. Først har jeg 2 år med
grunnstudium og så må jeg velge en enda spesialisert retning, for eksempel: Kjøretøyteknikk,
luft-og romfartsteknikk og tre eller fire muligheter til.
Jeg skal skrive til dere snart igjen og håper at
alle i klubben har det bra.
Hilsen Benjamin

I dette nummeret kan du bl. a. lese om:
•
•
•
•

En som vil bli med GSE-teamet til Australia.
TeamTec AS som lykkes - også i Kina.
Bedriftsbesøk på Colt Industrier AS etc.
ROTARY OPPLYSNING ”Møteplikten”

ROTARYS MOTTO:

ROTARYS FORMÅL:

Service above self

Rotarys mål er å gagne andre

Presidenten rettet en stor takk til kjellerkomiteen for kjempestor innsats med oktoberfesten.
1,5 min ved Tore Leo Dalen, en artig og tankevekkende sammenligning av å sitte i fengsel,
kontra være på jobb. Hentet fra Internett av en
av Tore Leo sine elever.
5 min ved Kåre Arentsen, stemningsrapport fra
området Askerøya/Sandøya hvor Kåre kunne
fortelle at brislingen går nå. Kåre fortsatte med
dikt av Garborg; ”Soleglad”.
Stor takk til Kåre for sin innlevelse å formidle
lyrikken på.
Presidenten orienterte om mottatt permisjonssøknad fra Karl Arild, Steinar og Njål og brev
fra Geir hvor han ønsker å slutte.
Presidenten refererte fra telefonsamtale med
Kåre Berg - Lars Walle har søkt om å få bli
med i GSE-teamet som drar til Australia. Det
er ønskelig at Lars Walle møter i klubben slik
at han blir kjent med Rotary.
Presidenten orienterte litt omkring de forskjellig komiteer, endel endringer må skje p.g.a permisjonssøknadene og et medlem som slutter.
Angående julemøtet, har Njål invitert oss til
Holt prestegård. Vi takker for gjestfrihet og
gleder oss til dette.
Presidenten orienterte litt om en smule
"forvirring" rundt gaver til runde tall, det ble
forslått: Krus ved 60 år og blomster ved 50 år
Presidenten orienterte fra endel innkomne
brev: Holt menighet angående stort jubileum i
2003. Fra Guvernør Anders Skipenes, hvor han
takket for sist.
Brev fra sommergjestene Anders Danielsen og
Kåre Selvig og fra vår tidligere student Benjamin. Presidenten takket til sist for frammøtet.

Møte 12.11.01 Hyggelige peismøter .
Verter: Svein Jordahl, Tore Leo Dalen,
Mads Oppegaard og Roald Olderbakk
Fremmøte:
100 %
Det vil bli referert fra peismøtene i rotarymøtet
den 3. desember.
Møte 19.11.01 Rotarykjelleren
Møteleder:
President Ragnar Lofstad
Sang:
”Norge mitt Norge ”
Program:
”TeamTec”
Fremmøte:
77 %
Gjester:
Stein Erik Bjørni
Presidenten ønsket spesielt velkommen til
kveldens foredragsholder adm. dir. Stein Erik
Bjørni, Teamtec AS. Han leste så hilsener fra:
Tore Planke som er på Madeira og fra Finn
Biering som takket for tilsendt Kjellerpost.
Presidenten orienterte også om at Bjørn hadde
sagt seg villig til å stille som representant i
Rotary Foundation.
Bjørni takket for invitasjonen og beklaget at
det ikke hadde passet for ham før.
Bjørni har vært adm.dir på Teamtec det siste 1
1/2 år, hvor bedriften hadde hatt en fin fremgang. Teamtec ble stiftet i 1987. Man beregner
en omsetning for inneværende år på 120 mill
og har en ordretilgang pr. okt 01 på 130 mill.
Ordrereserven er doblet i forhold til fjoråret.
Utfordringen for Teamtec har vært at veksten i
markedet var stoppet litt opp.
Modellen ”Customer satisfaction center” er tatt
i bruk for bedriftsorganiseringen. Denne måten
å organisere bedrifter på er noe ukjent i Norge,
men uhyre viktig for å lykkes i fremtiden.
Teamtec sine produkter er dyre, men kundene
velger disse p.g.a. kvalitet og høy kompetanse.
Bedriften har kunder over hele verden, og må
tilby service der kundene er. Teamtec har derfor opprettet servicesteder på følgende ny plasser: Dubai, Miami og Rotterdam.

Gerd S.

ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE. Dette mål søker vi å nå gjennom:
1. å lære våre medmennesker å kjenne. 2. å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og
samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid.

Dette er siste Kjellerposten 2001. Red. takker alle for godt samarbeid i år og ønsker hver og en det beste for Julen

Møte 05.11.01 Rotarykjelleren
Møteleder:
President Ragnar Lofstad
Sang:
””
Program:
Kameratskapsaften
Fremmøte:
86 %
Gjester:
Prøvemedlem Tore Gustavsen

3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4.Vil det være fordelaktige for alle det angår?
og det nye året!

SPØRSMÅLSPRØVEN 1. Er det sannheten? 2. Er det rettferdig overfor alle som blir berørt?

Bedriftens største utfordring for tiden er å fortsette rasjonaliseringsprosessen, gjennom selv å
gjøre det man er best til og å utnytte industrielle muligheter.
Det er nødvendig å bygge videre på kompetanse og erfaring og til enhver tid investere i moderne og effektiv produksjonsteknologi. Hele
tiden bygge på merkevare basert på kvalitet.
Dette tar tiår å bygge opp, men i verste fall kun
14 dager å rive ned.
Teamtec har hatt et godt samarbeid med kineserne. Det har vært en utrolig stor utvikling i
Kina.
For å sikre at Teamtec skal være en trygg arbeidsplass også i fremtiden, er det viktig med
god markedsføring av bedriften bl.a. for å sikre
seg godt kvalifiserte medarbeidere.
Takk til Stein Erik Bjørni for interessant og lærerikt foredrag. Hjertelig velkommen igjen!
Gerd S.

Møte 26.11.01 Colt Industrier AS
Møteleder:
President Ragnar Lofstad
Program:
Orientering om Holmen AS
med datterselskaper, og omvisning
hos Colt Industrier AS og Suntec AS.
Fremmøte:
90 %
Gjester:
Prøvemedlem Tore Gustavsen
Presidenten ønsket velkommen. Det ble ikke
sunget, selv om "Stål i ben og armer" kunne ha
passet bra.
Geir H. Søraker overtok så for resten av kvelden, med først en presentasjon av "nye" Colt
på Grenstøl hvor han berømmet Tvedestrand
kommune v/Mads Oppegård for et godt og
spennende samarbeid. Vi ble så vist rundt i et
fantastisk og funksjonelt bedriftsområde, både
seksjon "Colt" og seksjon "Suntec ", hvor Geir
til fulle viste at han kan mer enn å administrere
disse bedriftene. Hans kunnskap og innsikt i alt
fra råvarer og prosesser til produkter var imponerende.
Omvisningen tok ca. 1.t og tilbake i kantina var
det for oss bespisning med herlige snitter og

kaffe, mens Geir videre-orienterte oss om ColtSuntec og Ertec, hvor han har en sentral rolle
alle 3 steder, samt en fjerde, mindre bedrift i
Danmark.
Sentrale produkter for bedriftene er båtutstyr
som vinduskonstruksjoner, dører og luker og
bøyler/rekkverk. De fire bedriftene har p.t. ca.
97 ansatte med en omsetning på ca. 85 mill. kr.
Geirs bedriftsfilosofi er bl.a. å være best i verden på sitt lille, men viktige felt, og nevnte bl.
a. at limingsprosessene som blir utført ved bedriften i dag er den fremste i verden.
Geir står tydeligvis i spissen for en stor
"industrigruppe i Tvedestrand, og må vel
"jobbe livet av seg" i den posisjonen han befinner seg i, så mange tråder han tydeligvis må
dra i.
Et svært interessant foredrag. Stor takk til Geir
for et særdeles vellykket bedriftsbesøk/
Rotarymøte som ble avrundet ca. kl. 21,30.
Einar J.
ROTARY OPPLYSNING
I årene 98-99 – spesielt, var det flere innlegg i
Rotary Norden om emne ”fremmøte”, og hvordan en skulle forholde seg til særlig yngre, yrkesaktive medlemmer, som til tider kunne ha
vanskeligheter med å oppfylle loven om fremmøte. Dette endte opp med at R. N. oppfordret
klubbene til å komme med forslag til Guvernørene i hvert distrikt.
Alle innså selvsagt hvor viktig det var å få
med– og beholde unge, yrkesaktive medlemmer. Derfor ble det på vegne av vår daværende
Rotary Opplysnings komité sendt inn et forslag
som ganske enkelt gikk ut på at når klubbens
styre hadde vedtatt søknad om permisjon, som
er tillatt i følge art. VIII i Rotarys lover, skulle
merknaden i artikkelen endres slik at permisjonen ga positiv virkning på møtestatistikken.
Den permitterte ble da foreslått likestilt med et
SA medlems rettigheter, nevnt i art. VII-3 b.
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3. å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere.
4. å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom
mennesker fra alle yrker.

