Kveldens foredragsholder ga en interessant beskrivelse av helsesektoren i Tvedestrand og
utviklingen, herunder planer og målsettinger for 2005. Målsettingen er
a) fornøyde brukere b) fornøyde medarbeidere c) Positiv virkning for eier og samfunn.
Hun redegjorde videre for et komplisert regelverk som krevde mye ressurser og i høy
grad basert på skal -regler.
I Tvedestrand kommunes helsesektorer er det i dag 155 årsverk. Dette skal i løpet av
2005 reduseres med 3,1 årsverk.
Utfordringen i 2005 blir derfor å iverksette:
Ny turnus for sykehjem
Org. rådgiver flyttes til annen sektor
Omstilling innenn aktivitetstilbud
Ny turnus LS
Redusere stillinger i hjemmesykepleien
Redusere stillinger innen hospitering
Opptrappingsplan psykisk helse
Disse tiltak vil sannsynligvis redusere antall årsverk med målsetting om 3, 1 årsverk.
Ole D.

Rotarymøte: Mandag, 31.01.05.
Rotarykjelleren
Kveldens møteleder:
Presidenten
Kveldens sang:
Sang nr. 37
Kveldens program:
Vannkraft ved Knut Aall
Gratulasjoner:
Tore Planke
Gjester:
Jacob Aall
Presidenten ønsket medlemmene velkommen og orienterte kort om klubb saker.
Deretter fikk kveldens foredragsholder, Knut Aal ordet.
Han ga en interessant orientering om Hammerverket og historien vedr. Nes Jernverk.
Jernverket er har vært i drift siden 1665 og frem til dambruddet i 1959. Dammen og Hammerverket ble gjenreist i 2003.
Han ga videre et innblikk i de enkelte magasiner og produksjonsevnen av strøm.
Deretter var han innom laks og lakseheis, som nå er bygget.
Hva angår fremtiden er Nes Verk et resultat av vannkraft. Samfunnet har behov for energien slik at han så lyst på fremtiden vedr. strømproduksjon.
Ole D.

Vi gratulerer med dagen
11.02 Ole Jacob Thorsen
24.02 Arne Bjørnestad
26.02. Bjarne Sundsdal
28.02. Roald Olderbakk
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100 % frammøte i januar 05:
Rolf Andreassen, Ragnar Lofstad,
Kjell Larsen, Berit Nilsen,
Mads Oppegård.
Frammøte i desember: 70 %
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Presidenten har ordet:

Kjære Rotaryvenner!

JANUAR 2005
PROGRAMMENE i februar 2005:
07. Presidentens aften.
14. Kjell Larsen. Egoforedrag.
21. Rotary`s 100 års jubileumsfeiring på
STRANDASENTERET.
28. Unionsoppløsningen i 1905 med lokal
vinkling ved historiker Øyvind Bjorvatn

Kjære rotary-venner.
Vi er inne i måneden
da Rotary feirer sitt 100 år. En anselig alder, men organisasjonen er fullt oppegående. Store internasjonale prosjekter, f.eks Polio-pluss, store nasjonale innsatser,
f.eks Handicamp, gir organisasjonen respekt og anseelse. Lokalt forsøker vi å gi
et positivt bidrag til lokalsamfunnet, f.eks tiltakene for eldre og aktiviteten på
Strannasenteret. Vår klubb tok initiativ til Sentrumsforeningen og var med i starten. Etter min mening bidrar organisasjonen, og vår klubb, til økt internasjonal
forståelse, bl.a. ved utvekslinger og besøk. Vi formidler nyttig og interessant
kunnskap om samfunn og arbeidsliv blant medlemmene og gjester vi gjerne inviterer til møtene våre.
Det er mye opp til oss selv at aktiviteten i Tvedestrand Rotaryklubb skjer i en atmosfære vi er tilfreds med, og der vennskap, humør og en positiv tone er dominerende.
Det er plass til ytterligere medlemmer i klubben, og vi vil gjerne dele våre positive opplevelser med andre. Jeg oppfordrer derfor den enkelte til å tenke gjennom
om det finnes en venn, en nabo eller en bekjent som ha nytte av å være med og bli
medlem.
Gratulerer med dagen!
Hilsen Svein

Rotaryopplysning.
24.01.
07.02.
07.03
21.03.
25.04.
30.05
06.06

Program for 2. Halvår.

Æremedlemmer ved Bjarne Thorbjørnsen
De nye reglene for medlemsskap ved Arne Bjørnstad
4 - spørsmålsprøven ved Karl Ragnar Hafsten
Hvorledes teller frammøte og hvorfor melde forfall. Arne B.
Rotarys formål ved Bjarne Th.
Redegjøre for de nye forkortelsene i Rotary ved Karl Ragnar.
Yrkeskodeks for Rotaryanere ved Arne B.

Rotarymøte 03.01.05:
Rotarykjelleren
Møteleder:
Ole Jacob Thorsen
Program:
Klubbaften.
Gjester:
1
I presidentens feriefravær ønsket Ole Jacob velkommen til årets første møte.
Han ønsket alle
godt nytt år og hilset samtidig fra presidenten, som f.t. ferierer i Karibien.
Deretter fremførte Karl Ragnar prologen ”Et nytt år”. ( Se desembernummeret)
Distriktsguvernør Svanholms ukesbrev med hilsen til klubben ble, siden vi hadde god tid, lest opp i sin helhet av Ole Jacob.
Deretter ble jubileumsarrangementet på Strannasenteret den 21. februar berørt.
Det er enighet om å forære senteret et maleri, og møtet gav klarsignal for en
prisramme på ca 10 – 15000. Mads fikk i oppgave å ta ut et bilde.
Forøvrig var ordet fritt, og praten gikk lett og livlig ved bordene.
Reidar Kjelstrup

Rotarymøte: 10.01.05.
Rotarykjelleren
Møteleder: President Svein Jordal
Kveldens sang: ” Pengegaloppen ”
Kveldens program: Tvedestrand kommunes utfordring i 2005
ved Rådmann Jarle Bjørn Hanken
Referat:
Presidenten ønsket medlemmene velkommen og refererte kort fra president-treffet sist
helg. Videre at det nå var innkjøpt maleri i forbindelse med gave til sykehjemmet.
Foredragsholder Hanken, ga en interessant orientering om årets budsjett og øk.plan
for 2005-2008. Det er i budsjettet forutsatt en netto økning av resultat for 2005. Samtidig ble foredraget konsentrert om kommunens stramme rammevilkår, og en kommunal sektor i ubalanse. Han nevnte også ressurskrevende brukere og store sosialhjelputbetalinger de kommende år. Man har fra kommunens side, startet en prosess som etter
noen år innebærer en redusering av årsverk med 11,9.
Konklusjonen var et generelt strammere rammevilkår som innebærer en del nedskjæringer på en rekke faktorer.
Ole Devold

100 % frammøte i desember 04:
Rolf Andreassen, Stein Bergsmark, Arne
Bjørnstad, Asbjørn Bråtane, Karl Ragnar
Hafsten, Gunnar Hansen, Svein Jordal,
Reidar Kjelstrup, Ragnar Lofstad,
Kjell Larsen, Tor Erik Nævestad

Det meste av det en sparer
på, sparer en på, for å ha
noe å kaste. Øyvind Thorsen

Rotarymøte: 17.01.2005.
Rotarykjelleren
. Kveldens møteleder:
Presidenten
.
Kveldens sang:
” Alltid fredig når du går”
.
Kveldens
program:
Hellerdals
Begravelsesbyrå ved Lars Langemyr
.
Gratulasjoner:
Kjell Larsen
Gjester:
Lars Langemyr
Referat:
Presidenten ønsket medlemmene velkommen, og ga ordet til kveldens foredragsholder.
Foredragsholderen ga medlemmene et historisk overblikk over bransjen.
Gravferdslauger ble etablert allerede på 1600 tallet. I 1877 ble det første begravelsesbyrå stiftet, Wangs Begravelsesbyrå, som fremdeles eksisterer.
I dag er det ca. 250 byråer, hvor de fleste er små og noen mellomstore. Begravelsesbyråene omsetter for ca. kr. 750 millioner og har totalt 750 ansatte. Ca.
44000 dør i Norge vært år, og gj.snitt omsetning pr. begravelse er kr. 17.000,-.
Utviklingen frem til 2015 er mindre barnekull og høyre levealder. Etter 2015
forventer man at levealdereffekten avtar og barnekullene større. Videre vil
man merke konsekvensene av den store innvandringen i vår tid.
Deretter ga han en presentasjon av Hellerdals begravelsesbyrå og dens virksomhet. Han ga en oversikt over tilbudet av tjenester som ble levert; begravelser, gravsteiner, catering, rådgivning om øk. stønadsordninger, forsikringer osv. Ofte leverer byrået totalpakker, hvor de fleste av nevnte faktorer
inngår.
Han ga avslutningsvis noen tanker i tiden som større fleksibilitet hva angår
valg av musikk, seremoni, etc.
Ole D.

Rotarymøte: 24.01.05.
Møteplass:
Kveldens møteleder:
Kveldens sang:
Kveldens program:

Gratulasjoner:
Referat:

Rotarykjelleren
Presidenten
” Vi vandrer med fredig mot”
Utviklingen innen helsesektoren
i Tvedestrand ved Toril Skår.
Tore Planke 25.01.05

Presidenten ønsket medlemmene velkommen, og refererte fra viktige rotarysaker.
Blant annet Politpluss programmet, som enkelte land har boikottet. Noe som har
medført til en oppblomstring av poliomyelitt. Derfor regner man med at sykdommen ikke vil være utryddet før evt. i. 2009, mot 2005 tidligere.
Deretter holdt Bjarne T. en 3 minutter om Rotary og Honorært medlemskap.
.

