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DG Jan W. Wesenberg sier seg godt fornøyd med besøket i vår klubb og måten vi
driver klubben på. Særlig var han impoKjære rotaryvenner! nert over kjelleren og ikke minst KjellerDe som har lest gu- posten som ”er noe av det bedre jeg har
vernørens måneds- sett”. Honnør til Trygve og til Svein som
brev for juni, vil se at fortsetter den gode kvaliteten.
Tvedestrand Rotary- Som vel alle vet har Gerd flyttet til Manklubb utmerket seg dal og forlovet seg! Vi sender våre gratumed distriktets høyeste møteprosent for lasjoner og ønsker henne en god og givenmai måned og for året som helhet, med de tid i Mandal Rotary klubb hvor hun vil
henholdsvis 84,3% og 77,2%. Dette var være gjest ut året, for så å bli overført til
imponerende sier guvernøren og det er jeg klubben der. For oss er det ikke lett å
enig i. Hvis vi kan fortsette slik og samti- miste et entusiastisk styremedlem. Vi må
dig videreutvikle en god og inkluderende derfor foreta et suppleringsvalg til styret
klubb, vil vi også ha gode muligheter til å på kameratskapsaftenen i september.
beholde og få nye medlemmer.
Fortsatt god ”sommer”!
Stort sett er vi flinke, men jeg har lagt
merke til at nye medlemmer av og til ser Mads
seg om etter et sted å sitte, noen å prate
med. Det er da vi må passe på og åpne en I dette nummeret kan du bl. a. lese :
inkluderende plass ved bordet og få alle til • Referat fra de 4 møtene i august
å kjenne seg velkommen. Da vil vi også • Om de 4 avnyene i Rotary
bidra til å virkeliggjøre et av Rotarys mål
som er å lære våre medmennesker å kjenne.
Bhichai Rattakul sier blant annet i sin tiltredelsestale: ”Rotarys storhet ligger ikke i
antallet medlemmer i bevegelsen, men på
hvordan vi utøver våre idealer. Hvis vi er
aktive og viser hva vi kan, kommer menneskene til å ønske å være med i Rotary.
Deres vilje til å være med er avhengig av
om de opplever at deres investering gir Kjellerposten sendes nå fortrinnsvis ut pr
elektronisk post.
noe til gjengjeld”. Dette gir en utfordring Du finner publikasonen på vår hjemmeside:
til hver og en av oss.
http://www.rotary.no/tvedestrand

PRESIDENTEN
HAR ORDET

ROTARYS MOTTO:

ROTARYS FORMÅL:

Service above self

Rotarys mål er å gagne andre

ROTARY OPPLYSNING

Standard organisasjonsmønster i en rotaryklubb følger 4 tjenesteveier, eller 4
avenyer. De forskjellige punkter i Rotarys formålsparagraf reflekteres i avenyene. Her er Avenyene med aktuelle punkter i formålsparagrafen:
1. Klubbtjenesten
2. Yrkestjenesten
3. Samfunnstjenesten
4. Internasjonal tjeneste

(Å lære våre medmennesker å kjenne)
(Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og sam
funnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt
nyttig arbeid)
(Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere)
(Å arbeide for internasjonal forståelse og fred
gjennom vennskap over landegrenser mellom
mennesker fra alle yrker)

GODT SAGT:
•

Ett godord bringer deg atskillig lengre enn to irettesettelser

•

Søk ikke hos andre bare det som finnes i deg selv

PROGRAMMENE FREMOVER:
September 2002
02.: Bedriftsbesøk "Nye Aust-Agder Sykehus" - v/Bjørn Engum
09.: Kameratskapsaften / Egoforedrag Tore Gustavsen
16.: "Posten - fremtidsrettet kommunikasjonsbedrift" - v/info.sjef Eivind Rossen
23.: "Trekkfuglene om høsten" - v/Tore Gustavsen
30.: Egoforedrag - v/Reidar Kjelstrup

Vi
r gratulerer:
ere 4.9.: Bjørn Walle
l
u
Grated
7.9.: Arild Eriksen
m n! 11.9.:
Anette Marstrander
e
g
da
28.9.: Helge Nilsen

FRAMMØTE AUGUST MÅNED: 66,6 %

100 %:
Rolf, Arne, Trygve, Einar,
Ragnar, Tor Erik, Mads, Bjarne,
Ole Jacob, Svein

Møte: mandager kl 1845 i Rotarykjelleren
Postboks 81, 4901 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: http://www.rotary.no/tvedestrand/

Sekretær: Roald Olderbakk, Lyngmyrv. 44,
4900 Tvedestrand. Tlf: 371 63156
e-post: roaldold@start.no
IT– ansvarlig.: Helge Nilsen, Skipperheia,
Sagesund, 4900 Tvedestrand
e-post: admin@sentralvaskeri.no

President 2002 - 2003: Mads Oppegaard,
Brunåsbakken 54, 4900 Tvedestrand.
Tlf: 371 62739 Mobil:
e-post: [moppegaard@c2i.net]

KJELLERPOSTEN, red.:
Svein Jordahl, Skibheiv. 21, 4900 Tvedestrand.
e-post: [sjordahl@online.no] Tlf:: 371 61033

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB

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

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

Møte 05.08.02: Rotarykjelleren
Møteleder: Pres. Mads Oppegaard
Program: Tekniske prosesser innen jernverksindustrien v/ Hans Kr. Helseth
Fremmøte: 63%
Gjester: 9

Møte 12.08.02: Rotarykjelleren.
Møteleder: President Mads Oppegaard
Program: Guvernørbesøk. V/ Distriktsguvernør Jan M. Wesenberg
Fremmøte: 71,5 %
Gjester: 5

Møte 19.08.02: Rotarykjelleren
Møteleder:
President Mads Oppegaard
Program:
”Med Tomra opp og ned”
ved Tore Planke
Fremmøte:
64%
Gjester:
6

Presidenten ønsket velkommen og presenterte
kveldens gjester.Han ga ordet til kveldens foredragsholder, som innledningsvis lurte på om vi
visste noe om jern. Vi trodde nok det, men det
stemte ikke. Helseth ga oss en meget interessant innføring i jernets (og stålets) mangfoldighet.
Hvem visste vel at eskimoene var de første som
benyttet jern? De fant jernholdige meteoritter,
ferdig glødet i atmosfæren og delvis smidd i
sammenstøtet med vår planet, som de kunne
benytte fragmenter fra. Ellers var kineserne tidlig ute med å lage jern - hele tusen år før europeerne. Mye senere begynte i å smelte myrmalm i blestergroper. Man smeltet ut slagget
for så å kunne smi den jernholdige rest til redskaper. Langt senere ble det regulære jernverk,
som det på Nes verk, hvor de fremstilte kvalitetsstål, som det forøvrig kan lages en menge
ulike kvaliteter av. En avansert kunst hvor masovnsmesteren trengte 15 års erfaringsopplæring
for å bli fullbefaren.
Trekullbehovet var enormt. Det trengtes 40
"deler" trekull for å smelte ut 1 "del" malm.
Bøndene pliktet å levere trekull. Til Nes hørte
det i sin tid til 420000 mål skog. I dag er det
anslagsvis 39 mål igjen. Koks og bedre forbrenningsteknikk avløste trekullet, og mens en
"gammel" masovn kunne produsere 1,5 tonn
jern i døgnet kan en moderne masovn produsere 1300 tonn i døgnet. Heldigvis skal 30% av
jordklodens vekt være jern.
Reidar Kjelstrup

Presidenten ønsket velkommen til kveldens
møte, som var viet distriktsguvernør Jan M.
Wesenberg’s besøk, og presenterte kveldens
gjester som inkluderte guvernørens frue og den
neste guvernør; Finn Otterstad fra Stavern. Han
gav deretter ordet til guvernøren i vårt distrikt
2290. Såvel dette vårt distrikt, som verdenspresident Bhichai Rattakul sitt motto ”Sow the
Seeds of Love” (så kjærlighetens frø). Guvernøren tok med bakgrunn i mottoet opp temaet;
følelser, etikk og moral, i dagens samfunn og
berørte herunder spesielt den grådighetskultur
som har utviklet seg. Skyhøye lønnsavtaler,
store bonusavtaler og gedigne fallskjermer nesten uansett resultater er eksempler på dette.
Dette bør ikke sammenlignes med tilsvarende
stillinger i andre land, hvor øvrige vilkår kan
være ganske anderledes. Guvernøren reiste
spørsmålet om Rotary kan være med og skape
sunnere holdninger i vårt samfunn. Han påpekte at samholdet i Rotary, som er verdens største
humanitære organisasjon, representerer en kraft
som medlemmene kan bruke på en bevisst positiv måte i samfunnet. Slik kan også vi drive
påvirkning i vårt land. Guvernøren berørte
også behovet for å øke medlemstallet i klubbene og nevnte at gjennomsnitts-alderen i dag ligger på 60 år. Som Mads har anført bør vi få
fem nye medlemmer, og de bør tydeligvis være
av yngre årgang ! Polio Pluss: Rotary’s største
internasjonale prosjekt gjennom de siste 16-17
årene skal være ferdig i 2005. Da skal forhåpentligvis polio være utryddet i det meste av
verden. Til det trengs fortsatt 67 dollar fra hvert
medlem for å fullføre prosjektet.
Etter at guvernøren hadde svart på spørsmål ble
møtet hevet og et tyvetall av de fremmøtte gikk
til et hyggelig måltid på hotellet.
Reidar Kjelstrup

Presidenten ønsket velkommen til kveldens
møte, hvor også seks gjester var til stede. Han
gratulerte Karl Ragnar Hafsten med den 17.
Deretter fikk kveldens foredragsholder ordet.
Petter Planke fortalte meget fengslende om
Tomra-firmaets utvikling og turbulente liv i
Europa og USA på 70, 80 og 90-tallet. Firmaet hadde en enestående utvikling på 40% i året
i begynnelsen, takket være sterkt satsing på
produktutvikling. Firmaet utviklet etter hvert
en helautomatisk selvlærende atomat som de
fikk en eksportproduktpris for. En automat for
tomflasker m.m. er altså et avansert elektronisk maskineri med et enormt salgspotensiale.
Det er en betydelig eksport til Europeiske land
og spesielt til Frankrike.
Men Tomra har også gått løs på det amerikanske marked. Med fem milliarder tombokser i
statene var det muligheter. En kontrakt på
9000 automater virket forlokkende, men det
var bare i begynnelsen. Tomra lærte mye om
tøff amerikansk forretningsmoral og advokathonorarer. Det holdt på å gå virkelig galt. De
måtte tilbake til utgangspunktet, fornye styret
med bl.a. en virkelig tøff styreleder og omorganisere og refinansiere. Med bedrøvelige
12,7% egenkapital samlet firmaet seg om det
de virkelig kunne i Europa. I 1990 var egenkapitalen oppe i 65%. De var over kneiken ! I
2001 var omsetningen oppe i 3 milliarder og
børsverdien 12 milliarder. De har 85% av markedsandelen i verden og 1550 ansatte. 70 % av
aksjene er på utenlandske hender.
Reidar Kjelstrup

Møtet 26.08.02: Rotarykjelleren.
Møteleder:
President Mads Oppegård
Foredragsholder: Peter Svalheim
Tema:
”Bokbyen ved Skagerrak.”
Fremmøte:
68%
Gjester:
3
Mads refererte takkebrev fra guvernøren med
hilsen til klubben. Han beundret lokalet, aktiviteten og Kjellerposten.
R. Olderbakk refererte brev fra presidenten fra
vennskapsklubben i Lysekil, Sverige.
Bjarne Thorbjørnsen orienterte om arbeidet
med omdelingen av telefonkatalogen og den
forestående bedriftskatalogen.
Foredragsholder Peter Svalheim (”Bokbyens
far”) fortalte om opphavet til prosjektet.
Det startet jan. 2001 og etter et samlingsmøte
sist høst, har det tatt helt av. Pr. i dag er det
flere bøker i utsalgene enn på biblioteket.
Plasseringen av utsalgene er ikke tilfeldig:
nedre bydel var tyngdepunktet for aktivitet og
handel for noen tiår siden. Bokbyen vi gjøre
sitt til at det blåses nytt liv i denne bydelen.
”Bokbyen kler Tvedestrand - Tvedestrand
kler bokbyen” er en visjon man mener vil passe sammen.
Etter få måneders drift er bokbyen allerede en
merkevare for byen.
Prøveutsalget i sommer var kun dugnad og de
hadde to bokutsalg og to ”bokkroker”.
Omsetningen var mellom 2500 –3000 solgte
bøker.
Fremtiden vil bestå i katalogisering av flere
bøker i vinter og offisiell åpning neste år.
Tore Gustavsen

