Møte 29.11.04 Rotarykjelleren
Møteleder: Svein Jordal
Åpningssang: 270 –” Så ska det vera”
Klubbsaker:
Ingen besøkende -E-post med hilsen fra Ole Jakob i Kina - E-post med hilsen fra
Petter P. på Madeira - Karl Ragnar fikk blomsterhilsen fra presidenten med takk
for lang og tro tjeneste. Karl Ragnar har vært medlem av Rotary i 40 år.
Einar har bedt om og fått innvilget permisjon - Ifølge guvernørens ukebrev ligger
Tvedestrand Rotary på 8.plass når det gjelder oppmøte.
Rotaryopplysning ved Bjarne T.:
Distriktet består av 45 klubber, 2123 medlemmer, hvorav 201 kvinner. Mener vi bør prioritere å besøke andre klubber når vi er ute på reise. Vil gi oss nærmere tilknytning til Rotary.
Det er også hyggelig for klubbene å få besøk.Det er ca 13500 medlemmer på landsbasis.
Bjarne anbefaler oss å lese Rotary`s årbok, der står bl.a. navn, møtested og møtedag for alle
klubbene i landet.
Program: Egoforedrag av Stein Bergsmark
Stein fikk så overta med sitt egoforedrag. Han valgte en form som var en blanding av harde
”facts” og artige historier om opplevelser fra barndom og voksenlivet.
Han er født i 1945 og vokste opp på Oslo østkant. Studerte fysikk og elektronikk ved universitet på Blindern. Startet yrkeskarrieren med konstruksjon av datamaskiner ved Mycron,
fortsatte der med bl.a. kvalitetssikring. Fortsatte ved Elektrisk Byrå og var ved forskningsog utviklingsavdelingen i 12 år. Deretter gikk han til Ericsson i Arendal, senere overført til
avdelingen i Grimstad. Da avdelingen ble nedlagt gikk han over til høyskolen som avdelingsleder for IKT, studieleder, instituttleder og avdelingsleder. Arbeider ved høyskolen nå.
Gunnar S.H.

Redaktøren
har ordet:

Tida går fort. Nå er det snart gått et halvt år, og det nærmer
seg julehøytiden med altfor raske skritt. Jeg håper at
Rotarymedlemmene har vært tilfredse med KJELLERPOSTEN. La meg få høre ros og ris. Først da kan vi være fornøyde. Jeg vil også takke referentene for gode og fyldige
referater og rask levering av stoffet.
Siden dette er siste nummer av Kjellerposten før jul,
vil jeg med dette få ønske:

Vi gratulerer med dagen
10.12. Oddvar Pedersen
12.12. Berit Nilsen
16.12. Einar Johnsen
26.12. Gunnar S. Hansen
30.12. Asbjørn Bråtane

Frammøte i september er 60 %

100 % fremmøte i november 04:
Asbjørn Bråtane, Ragnar Lofstad,
Berit Nilsen, Tor Erik Nævestad,
Roald Olderbakk, Egil Vatne.
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NOVEMBER 2004
Presidenten har ordet:

PROGRAMMENE i desember 2004:
06. Klubbaften med valg. Egofored. Atle G.
13. Julemøte i Holt kirke og juleavslutning hos
Anne Berit og Njål Klevberg på Prestegården.
20. Åpen post. 27. Møtefri.

Kjære Rotaryvenner
Vi er inne i julemåneden, med forventing og glede, men også med mas og stress.
I klubben har vi allerede avviklet julebord, i Kjelleren med Rangnar og Ingebjørg som
vertskap. Vi takker for et meget hyggelig og vel tillaget julebord, der både medlemmer
og ledsagere hygget seg. Blir stoler og bord plassert på riktig måte, går det mange gjester
i Kjelleren. Og den 15. november var det fullt. Og svært hyggelig. Takk også til resten av
kjellerkomiteen som hjalp til, og til Karl Ragnar som trakterte orgelet på en sedvanlig
utmerket måte.
Karl Ragnar har forresten vært Rotary-medlem i 40 år omtrent på denne tiden.
Og han er behørig feiret med blomster og hederlig omtale. Han er ikke det medlem som
har lengst tid i klubben, men det var han som feiret 40-års medlemskap nå.
I møtene fremover er julen direkte eller indirekte tema. Den 6. desember har Atle egoforedrag, og han har allerede annonsert at han også vil snakke litt om juletradisjoner i Nederland og om Sinterklaas. Den 13 desember er det julemøte i Holt Kirke, og møte i prestegården etterpå. Den 20. desember er det åpen post, og den 27. er det møtefri.
Jeg regner med at jeg møter de fleste av dere før jul. For de av dere som ikke har anledning til å delta på møtene ønsker jeg en riktig GOD JUL.
Hilsen Svein

JULEN
TRADISJONENENES HØYTID
Nå tenner moder alle lys, og nå er det tid
for juleevangeliet, vandringen rundt juletreet, nissen, gavene, pinnekjøttet, svineribben eller lutefisken i år som i fjor og året før.
For julen er tradisjonenes høytid. Mye er
hentet fra andre land, men er etter hvert
blitt helnorske juleskikker.
ADVENT
Betyr ankomst og favner de fire siste ukene før julaften. Advent er tiden da vi forbereder julen.
BAKING foregikk i dagene før jul i gamle dager - og i mange hjem er det ikke jul
før de sju slagene er i boks.

DOMPAPP er julefuglen framfor
noen. Den ca. 17 cm store finkefuglen
med det muntre navnet Pyrrhula pyrrhula, er avbildet på utallige julekort
gjennom tidene.
JULEN
er kirkeårets store fest. På denne tiden
av året feiret våre hedenske forfedre
vintersolverv med midtvinter-blot,
og jul er en gammel hedensk betegnelse på denne festen.
KORT
med nisser, engler og juletrær, er vanlig julepost. Kortenes forløper var nyttårskortene, en tradisjon i Europa allerede fra det fjortende århundre, med ønsker om et lykksalig år.
Leo

Møte 01.11.04
Rotarykjelleren
Møteleder: Svein Jordal
Program: Rotary opplysning
Grunnet sykdom kunne ikke kveldens ego-foredrag gjennomføres. I stedet ble det en del
Rotarystoff.
Karl Ragnar informerte om opptagelsesseremonien, historikk og innhold.
Han anbefalte også at vi gikk over til å bruke betegnelsen Rotaryvenner i stedet for Rotarykamerater. Begrunnelsen er at dette blir kjønnsnøytralt.
Arne orienterte om regler for opptak av nye medlemmer.
Ragnar minnet om påmelding til julebord. Julebordet holdes så pass tidlig for ikke å komme for tett innpå juleavslutningen.
Roar orienterte kort om jubileum i Hobro. De sender hilsener og ønsker fortsatt kontakt.
Tore Leo poengterte at peismøter for fremtiden måtte holdes privat. Dette er en mye hyggeligere form enn om de holdes i klubblokalet.
Svein orienterte litt om styrets oppgaver og skrøt av det sittende styre. Han synes det var
en fornøyelse å være president og mente han fikk mye mer igjen enn han gav i arbeidet.
Deretter hadde vi nominasjon av medlemmer til nytt styre.
Og de nominerte er:
Siri Berthelsen, Atle Goutbeek, Gunnar S. Hanssen, Reidar Kjelstrup,
Svein Inge Marcussen, Berit Nilsen, Bjarne Sundsdal, Egil Vatne.
Gunnar S. Hanssen

Møte 08.11.04
Rotarykjelleren
Møteleder: Svein Jordal
Åpningssang: Nisser og dverge
Svein innledet møtet med info om Handicamp, og markedsførte igjen kort til kr 70,- pr
pakke. Alle må vi være med å støtte dette arbeidet, kortene er allerede betalt av vår forening.
Program: Tvedestrand apotek v/ Torleif Haugland
Torleif Haugland innledet foredraget med generell historikk om apotek i Norge.
Dette er ”relativt ungt”, det første kom til Bergen for ca 410 år siden.
Apotek i Tvedestrand har vi hatt siden 1865, d.v.s. det er 140-års jubileum til neste år.
Apoteket har fra første stund hatt krav om tilgjengelighet døgnet rundt, det var derfor soveplass til betjening i forbindelse med apoteket.
Tvedestrand apotek har vært drevet i forskjellige lokaler i byen, lengst periode i apotekergården, ca 111 år. Flyttet i 1991 til nåværende lokaler i Hovedgaten.
En del av innredninger er fra de gamle lokalene i apotekergården.
Fram til 1981 ble det gitt bevilling i statsråd for drift av apotek.
I 1996 opphørte statlig prisstyring av medikamenter.
I 2000 kom ny lov om eierskap til apotek, som åpnet for kjededannelser. I Norge har vi nå
tre hovedkjeder og noen få frittstående apotek. Apoteket i Tvedestrand eies av Vituskjeden, med utenlandsk aksjemajoritet.

Produksjon lokalt i apotekene er også på vei ut grunnet strenge krav til produksjonskontroll.
Salg av medikamenter er under stor endring, og mye går nå i vanlige butikker, bensinstasjoner og helsekostbutikker. Internettsalg er også på trappene.
Nytt er også dreiing av fortjeneste fra reseptbelagte til reseptfrie varer. Dette øker behovet for større salgsflate. Haugland ser derfor fram til åpning av nytt apotek til neste år.
Gunnar S. Hanssen

Møte 15.11.14

Julebord i Rotarykjelleren med ledsagere.
Julebordet i år ,
ble et hyggelig og stilfullt møte, med god julemat, godt drikke og god
stemning.
All ære til
kjellerkomiteen!

Møte 22.11.04
Rotarykjelleren
Møteleder: Roald Olderbakk
Åpningssang: Tallvariant av Ritsj – ratsj- filibombombom
Gratulasjoner til: Toril, Sven Inge, Bjørn T. og Reidar.
Klubbsaker: Vi har fått takkebrev fra DDD/TTT for pengegave i forbindelse med vårt
bedriftsbesøk.
Program: En revisors arbeid og ansvar, ved Lars Petter Solheim
Det interessante foredraget startet med gjennomgang av internasjonale og nasjonale
negative trender for revisorstanden. Videre om hvordan dette hadde endret forholdene
til det positive i Norge.
Info om hvorfor behovet er der, for en revisor:
- Mulighet for sammenligninger med andre firma/organisasjoner.
- Banker etc. trenger nøytral vurdering av bedriftene.
- Skatteetat / selvangivelser.
- Medfører mindre behov for offentlig kontroll.
Statsautorisert revisor er nå bare påkrevd i børsnoterte selskap.
Minnet om at styret er ansvarlig for den økonomiske driften i selskapet, og det bør derfor spørre revisor dersom de er i tvil om realitetene.
Revisor kontrollerte tidligere ofte bilag for bilag, tar nå stikkprøver og overordnede
vurderinger av regnskapene.
Revisor skal ha ubegrenset innsyn i bedriften, derfor kreves det også fullstendig integritet og konfidensialitet av revisor.
Agder Team Revisjon har fire revisorer som arbeider med bedrifter i lokalkommunene.
Gunnar S. Hanssen

