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OKTOBER 2003
Kjære Rotaryvenner!
Nå har vi lagt oktober – yrkestjenestemåneden i Rotary – bak oss.
Hos oss markerte vi dette med et interessant og vellykket bedriftsbesøk på
Solfjelds møbelfabrikk, hvor Georg Solfjeld bød på kaffe og wienerbrød
og en fyldig orientering og omvisning.
Vi har fått invitasjon fra Hobro Rotary klubb til å være med og feire
klubbens 60-årsjubileum onsdag 3. desember. Invitasjonen gjelder tre
medlemmer med ledsager. Dette syntes jeg var sjenerøst av vår vennskapsklubb. Det er gledelig at vi ikke er glemt av våre danske venner, slik at vi får anledning til å fornye kontakten med dem. Jeg ser frem til at vi kan kvittere for invitasjonen med
en gruppe som fyller rammen på tre medlemmer. Tilbakemeldingsfristen er 14. november.
Når det gjelder vår svenske vennskapsklubb, Lysekil R.K., venter vi på å høre nærmere fra dem etter en telefonsamtale jeg hadde med presidenten for en tid siden. Han fortalte om en klubb med problemer. Han hadde da heller ikke vært medlem lenger enn 2 ½
år. Vi har sendt klubben et brev sammen med årets tre første månedsbrev, og ser frem til å
høre fra dem. De var nede på 20 medlemmer, men vi får håpe at de klarer å bedre sin situasjon.
Dermed er vi i gang med å ta fatt i forholdet til vennskapsklubbene, som var noe av
det jeg lovte å ta opp da jeg tiltrådte som president. En annen ting jeg nevnte , var spørsmålet om Intercity-møte. Der har Nedenes R.K. lovet å komme med et utspill med det første.
Ellers er jeg spent på arbeidet med å rekruttere nye medlemmer, og ser frem til innspill fra klassifikasjons- og medlemskomiteen!

Roald
PROGRAMMENE i NOVEMBER 03:
3.: Kameratskapsaften
10. "1 år i sjefsstolen - hva har skjedd - de største utfordringer" v/
redaktør Marianne Drivdal
17: Egoforedrag v/Bjarne Sundsdal
24: Julemiddag på Tvedestrand Fjordhotell m/ledsagere

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Møte: mandager kl 1845 i Rotarykjelleren

Sekretær: Anette Marstrander, Sagesund, 4900 Tvedestrand.
Tlf: 371 64317 e-post: ogunvald@online.no

Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: http://www.rotary.no/tvedestrand

IT– ansvarlig.: Helge Nilsen, Skipperheia,
Sagesund, 4900 Tvedestrand
e-post: admin@sentralvaskeri.no

President 2003 - 2004: Roald Olderbakk
Lyngmyrvn. 44 4900 Tvedestrand.
Tlf: 371 63156
e-post: roald.olderbakk@c2i.net
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Svein Jordahl, Skibheivn. 21, 4900 Tvedestrand.
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Møte 06.10.03 i Rotarykjelleren
Møteleder: Pres Roald Olderbakk
Program:
Kameratskapsaften + egoforedrag

Møte 20.10.03:
Møteleder: Pres Roald Olderbakk
Program:
”Tvedestrand Fritidsklubb” v/Siw
Johannessen

Egil Vatne holdt sitt egoforedrag og fortalte om utdanning i Gøteborg, og ansettelse i det nystartede rørleggerfirmaet. Egil er i dag daglig leder i firmaet. Han
tok oss med til Gjeving, fortalte om familie og engasjement i skisporten, der hans datter en periode gjorde det
meget godt i langrennssporet. Han ga oss innsikt i sitt
liv og presenterte seg selv på en fin måte.
Kvelden bød for øvrig på det vanlige i en kameratskapsaften og ble avsluttet (igjen) med en diskusjon om
parkeringsforholdene i Tvedestrand.

Siw Johannessen leder fritidsklubben i Tvedestrand. Klubben holder foreløpig til i den gamle
rektorboligen, men er i ferd med å flytte til de fraflyttede Kiwi-lokalene. Fritidsklubben støttes av
kommunen og Siw Johannessen lønnes i 1/3 stiling. Det er ungdom fra 12 til 17 år som sokner til
klubben og oppmøtet er godt. Det er få problemer
på Ungdomklubben, sa Siw Johannessen
I forbindelse med flyttingen får fritidsklubben
støtte fra kommunen, Lions og Kiwanis.

Svein Jordahl

Møte 13.10.03
Program: Bedriftsbesøk hos Solfjelds Møbelfabrikk
Goggen Solfjeld tok imot og bød på kaffe og wienerbrød i bedriftens spiserom. Han fortalte om Solfjeld
Møbelfabrikk, om oppstarten,
de første, nøkterne årene og
dagens konkurranse. Vi fikk
informasjon om bedriftens visjoner, satsing på arbeidsmiljø,
om produktutvikling, lønnsomhet og nye modeller og
satsinger. Bedriften satser bl.a.
på kobla vinduer, støystoppvinduer og vinduer med spesialprofiler.
Under en omvisning i produksjonslokalene fikk vi innsikt i
forskjellige treslag, i materialenes forskjellige kvaliteter, og
tørkingens betydning og om
produksjonsmåter. Nye maskiner høvlet og tappet trevirket slik at det til slutt fremstod
som vinduer med vakre profiler.
En meget interessant orientering og omvisning i Tvedestrands kanskje mest tradisjonsrike virksomhet.

Fødselsdager i november:
1. : Trygve Eriksen
16.: Sven Inge Marcussen
18.: Bjarne Torbjørnsen
19.: Reidar Kjelstrup

FREMMØTE i oktober 2003:
61 %
Følgende hadde 100 % fremmøte i oktober:
Rolf
Einar
Roald
Bjørn

Asbjørn
Ragnar
Birger

Arne
Tor Erik
Ole Jacob

Klarer du disse? :
1.
2.
3.

Goggen Solfjeld presenterte bedriften

Møte 29.10.03:
Program: Peismøter
Peismøtene ble avviklet på sedvanlige hyggelige måte
hos Tor Erik, Ole Jacob, Roald og Bjarne S.
Presidenten hadde bedt om at spørsmål vedrørende arrangement eller tiltak i forbindelse med Rotarys 100årsjubileum ble diskutert. I tillegg diskuterte man president vervet i rotaryåret 2004 –2005. Medlemmene i
det sittende styret synes det er for tidlig å påta seg vervet som president, og visepresident Einar har bedt om
at det finnes en annen president enn ham.

4.
5.
6.
7.

Hva heter RIs president?
Hvor kommer RIs president fra?
Når ble Tvedestrand Rotaryklubb
chartret?
Hva het klubbens første president?
Hvilket distrikt tilhører vi?
Hva heter sittende Guvernør?
Blir sommeren 2004 like varm som
sommeren 2003?

Svarene får du i novembernummeret av
2

