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Rotaryvenner! 
 
Et halvår er gått og jeg 
kan se tilbake på seks 
måneder som presi-
dent. Jeg sitter med en 
følelse av at alt har 

gått som på skinner denne høsten.  
Programkomiteen har gjort et solid forar-
beid som har resultert i et godt, interessant 
og vel avbalansert program.  For oss er 
nok julimøtene med sommerturen som 
Bjarne står i spissen for og alle våre trekk-
fugler litt spesielt. Det gir oss en periode 
som i kraft av årstiden og  menneskene 
som kommer hit en litt annen dimensjon 
som er med på å gi rotaryhjulet litt ekstra 
fart og spenning. Men våre egne og andre 
lokale krefter står ikke tilbake og byr på  
mange interessante temaer. Ikke minst sy-
nes jeg at spennet i  programmet på en ut-
merket måte  fører oss gjennom de fire 
avenyene som Rotary bygger på. 
Årets fest for de som bor på Strannasente-
ret ble meget vellykket på alle måter, men 
litt ekstra ros til Arne som hadde ansvaret 
for alle de fine lotterigevinstene. 
Selv var jeg spent på hvordan peismøte i 
kjelleren skulle bli. Men med gode oster 
og ditto tilbehør og Einars røykfrie peis 
fikk jeg inntrykk av at dette falt i god jord. 
Og så vedtok vi å betale kr. 500 hver til 
utryddelsen av polio innen 2005  gjennom 
Polio pluss. FLOTT!! 
Kjellerkomiteen utmerker seg også. Ikke 

bare er kaffen klar, men ofte vanker det 
Ingebjørgs hjemmebakte kaker når vi 
kommer til møte kl. 1845. Det takker vi 
for! Vår kjeller er alltid ryddig og ren. Det 
takker vi også for. Nå som Ragnar også 
har funnet ut av tidsmaskinen på ovnene 
kan vi gå vinteren fortrøstningsfullt i møte 
med ny strømforsyning  og det hele. 
Svein og hans drabanter i ”referat/
kjellerposten” gjør en flott innsats, og vi 
er stolte av bladet vårt som kommer tro-
fast hver måned. Jeg håper at de som bare 
får bladet digitalt også leser det og gleder 
seg over det. Det er mange andre også 
som fortjener en takk for at klubbens puls 
banker jevnt og godt, som med alle små 
og store ting sørger for hjulets evige gang. 
Nå gjenstår kun to møter: Med Teamtec 
og Ole Jacob  til China og årets avslutning 
før jul i Holt kirke med hyggelig samvær 
og noe godt å spise etterpå hos Anne Berit 
og Njål. 
 
Og så til slutt et lite Gruk til glede: 
 

DEN SJÆLDNE GLÆDE 
 

Man skal ikke                    Nej, man skal 
ærgre seg                            glæde sig 
over de dumheder             over den enkle 
hvoraf ens liv består.         dumhed man              
                                             ikke begår. 
 
Jeg ønsker alle mine rotaryvenner en gle-
delig jul og et godt nytt rotaryår. 
 

Mads 

 
 

Styret har tatt initiativ til å fremme forslag til en oppdatering av klubbens ved-
tekter.  Det dreier seg i første rekke om en ajourføring, hvor det bla sørges for 
at regelverket blir kjønnsnøytralt. 
Det kan imidlertid være behov for samtidig å vurdere om det bør skje en for-
enkling/forkorting.  Som eksempel nevnes prosedyren for forslag til nye med-
lemmer, og at vi nå praktiserer en felles komité for klassifikasjon og medlems-
vurdering. 
Sekretæren, Roald Olderbakk, sier det er rimelig at komiteene vurderer ved-
tektene og gir uttalelse om aktuelle forandringer før han skisserer et forslag for 
styret. 
Frist for uttalelse settes til 1. Februar og uttalelse adresseres til sekretær 
Roald. 

 
Vi gratulerer:  
 

 
25.01.:  Tore Planke 
 

PROGRAMMENE FREMOVER: 

Januar 2003: 
 
 

  6.   Presidentens aften 
13.   Tømmerfløting i Skjerkavassdraget, v/ Øyvind Bjorvatn    
20.   Egoforedrag v/ Arild Eriksen 
27.  ”House of Santon” , v/ Claus Santon          

100% oppmøte i desember 2002: 
Rolf, Arne, Karl Ragnar, Einar, Reidar, Ragnar, Tor Erik, Mads, Birger, 
Ole Jacob og Bjørn. 
Gennomsnittlig oppmøte i deember: 67% 



 

Møte 02.12.02:  Rotarykjelleren  
Møteleder:        President Mads Oppegaard 
Program:          Kameratskapsaften m/ valg  
Fremmøte:       57% 
 
Presidenten åpnet møtet og ønsket vel-
kommen til kveldens kameratskapsaften. 
Han hadde gleden av å ønske et nytt med-
lem velkommen. Daglig leder i Suntec 
AS; Bjarne Sundsdal, ble høytidelig opp-
tatt som nytt medlem. 
 
Deretter serverte Ragnar (som vanlig) me-
get velsmakende kaker, som ble fortært 
mens praten gikk livlig rundt bordene.  
Kort til inntekt for Handicamp ble solgt, 
og navnelisten for annen runde i valget ble 
fordelt og behørig avkrysset.  Opptelling 
av stemmene gav følgende sammensetning 
av det  kommende styret: 
 
            Anette Marstrander 
            Berit Nilsen 
            Einar Johnsen 
            og to nykommere 
            Tore Gustavsen 
            Reidar Kjelstrup 
 
Og så skjedde det – endelig!!  Tore Leo 
hadde fått kveldens vinnerlodd. 
 
Reidar Kjelstrup 
 
 
 
Møte 09.12.02:  Rotarykjelleren  
Møteleder:        President Mads Oppegaard 
Program:          Team-Tecs etablering i Kina    
                           v/Ole Jacob  
 

Oddvar la på programkomiteens (Oddvar, 
Einar, Bjørn og Anette) vegne fram pro-
gram for neste halvår. Her var mye som 
burde interessere mange. Programmet blir 
delt ut på møte den 16.12.02. Godt job-
ba !!! 
 

Roald orienterte kort om prosess i forhold 
til revisjon av klubbens vedtekter. Det vil 
gå ut et skriv til alle komiteene for å få 
bredest mulig høring. 
 

Kveldens tema var ” Teamtec`s etablering 
i Kina” ved Ole J. Thorsen 
 

Dette ble delt inn i flg. Hovedpunkter: 
-             Produkter 
-             Historie 
-             Utvikling 
-             Avtale 
-             Erfaring 
-             Sosiale aspekter 

 

Hovedproduktet er forbrenningsovner til 
skip.  
Kontakt med Kina ble opprettet i 84/85. 
Kina hadde til da vært et lukket marked, 
men dyktige markedsførere fikk etablert 
en avtale med et lite firma. Kineserne var i 
Tvedestrand på besøk og fikk se denne be-
driften. Brennere og styreskap ble produ-
sert her i Norge, resten i Kina og de skulle 
selge produktet. Det ble solgt 10 til 20 an-
legg i året. 
1992 ble det tegnet ny avtale, og det ble 
hyppigere oppfølging herfra, det ble nå 
solgt 50 til 60 ovner i året – men det duk-
ket opp en kinavariant som ikke svarte til 
kundens forventning. 
Kvaliteten var blitt for dårlig. Hva kunne 
gjøres for å heve det synkende salg? 
Ny avtale ble gjort i 2001. Nå skulle det 
produseres to slags ovner, en for det Asia-
tiske marked og en som kunne konkurrere 
internasjonalt. Teamtec skulle produsere 
flere produkter og Kina selge. Avtalen ble 
underskrevet i nov.2001.  
Den er skrevet på engelsk og ved twist 
skal det opp for retten i Stockholm. Med 
jevne mellomrom besøker representanter 
for Teamtec  for å sjekke at det blir brukt 
riktige produkter, hvis ikke avtalen blir 
fulgt får de ikke lov å selge.  
 

For å lykkes må dette påpekes til det blir 
ordnet. Det er svært viktig å kjenne til Ki-
nesisk kultur og tenke på at engelskkunn-
skapen kan være dårlig. 
 

Det arbeides nå med å få en avtale med 
Den amerikanske Marine.  
 

Berit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møte 16.12.02:  Holt Kirke/Holt Prestegård 
Møteleder:        President Mads Oppegaard 
Program:          Avslutning før jul 
                            

Også i år hadde klubben sitt siste møte før 
jul i Holt kirke, med etterfølgende sosialt 
samvær og servering i prestegården. 
I kirken minnet sogneprest Njål oss om 
julens budksap, og fortalt ellers litt om 
kirken og dens historie. 
Åse og Karl Ragnar Hafsten  ledet en høy-
tidelig seremoni med lystenning og  diktle-
sing og kirkens kantor  Hans van der Meij-
den  spilte variasjoner over 7 julesanger på 
det gamle orgelet.   Og det var julesanger. 
Etter samlingen i kirken var samtlige invi-
tert til prestegården,  til Njåls rømmegrøt,  
og hans kones Anne Berits omtanke og 
omsorg for alle.   
Nok en gang ble det satt et verdig punk-
tum for råtary-året og en fin innledningen 
til julehøytiden. 
 
Svein 

Nye adresser: 
 
Fra 1. januar overtar Anette 
Marstrander som sekretær i 
klubben, etter Roald Older-
bakk. 
 
Klubben har sagt opp sin post-
boks og har nå postkasse på 
adressen: 
Hotellkleiva 2 
4900 TVEDESTRAND 

Nytt medlem: 
Den 2. desember ble Bjarne 
Sunsdal tatt opp som nytt 
medlem i klubben. 
Bjarne er bedriftsleder og le-
der sin bedrift på Bergsmyr. 
Vi ønsker ham velkommen! 


