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”Ulsteinvik– et dynamisk lite samfunn”
Hva kan vi lære av dem? Ved Brynjulv Mugaas.

MÅNEDSBREV - TVEDESTRAND ROTARYKLUBB

SEPTEMBER 2005

Kveldens møte, som tradisjonellt ble åpnet med sang, denne
gang med" Nordmannen " - Millom bakkar og berg…, eller som noen titulerer den lokalt : Borøyas nasjonalsang, alle 5 vers ble sunget. Kveldens gjest og foredragsholder Brynjulv Mugaas, ble behørig mottatt.
Presidenten opplyste kort om neste møte, hvor klubbens regnskap og budsjett ville bli
lagt frem, i tillegg til denne kveldens øvrige program.

” Ulsteinvik - et dynamisk lite samfunn " Hva kan Tvedestrand lære av dem ?
Mugaas, som var administrerende ved Ulstein verft fra 1995 - 1999, sa innledningsvis, at disse to stedene var helt ulike, og synes det ville være vanskelig å
sammenligne, slik at han ville helst konsentrere seg om en presentasjon av
Ulsteinvik. Han plasserte Ulsteinvik geografisk, i det som lokalt kalles Ytre
Søre, et samfunn som ikke ligger spes.sentralt til, hva adkomst og kommunikasjon angikk. Men som likevel var livskraftig og vel så det. Han presenterte kort
fam. Ulstein, som hadde bygget opp mye av virksomheten over flere generasjoner, også sammen med og godt hjulpet av fiskere fra distriktene omkring,
som f.eks. Fosnavåg. "I Ulsteinvik sirkulerer midlene " Da Ulstein solgte bedriften til engelske Wikers for 2,6 milliarder ble disse midlene "satt i sirkulasjon"
i investeringer i Ulsteinvik. Senere ble deler av konsernet kjøpt opp igjen av
Ulstein-gruppen, mens andre deler ble solgt videre til Roll Royce. I kommunen
er det etablert flere bedrifter i tillegg til Ulstein, som f.eks. Kleven verft og Roll
Royce, og det meste dreier seg om skipsbygging / maritimt, som i denne kommunen ikke har flere enn ca. 3500 innbyggere. Her tenker man ekspansivt. De
planlegger og investerer av sine midler i et nytt stort Hotell og i ett Kultur - og
Konferansesenter.
Så treffende og kanskje typisk for landsdelen og tenkemåten, - ”hvem vet,”som en av toppsjefene i Ulstein sa i forbindelse med dåp av M.S. Polarlys, et
av våre nye hurtigruteskip, at - " i Ulsteinvik konkurrerer vi om det vi kan konkurrere om, og samarbeider om det vi kan samarbeide om ! "
Mugaas krydret sitt foredrag med bilder og video fra Ulsteinvik.
Et meget interessant foredrag for en lydhør forsamling.
Einar Johnsen

Vi gratulerer med dagen:
Siri Bertelsen
27.10
Ole Devold
30.10

03.Klubbaften med egoforedrag av Anne Berit Nedrebø
10. Bedriftsbesøk til ”Nye Lyngmyr skole” ved Tore L. Dalen
17. Peisaften, ansvarlig. Presidenten
24. GUVENØRBESØK
31. ”Psykisk helse i Tvedestrand” ved lege Trygve Aanjesen

September 2005
Kjære Rotaryvenner !
September er over og vi er allerede langt ute i den nye rotaryåret.
Vi startet måneden med at Ole Jacob, Reidar og Atle var på distriktskonferansen i Mandal fra 3. til
4. september. Det er alltid hyggelig å bli med på slike konferanser hvor en blir kjent med de styrende organene innen Rotary, og ikke minst å ble kjent med mange av de nye presidentene i distriktet. I tillegg får vi mye nyttig informasjon som er viktig å ta med seg videre inn i rotaryåret. Med
på kjøpet får en mange flotte opplevelser som er minner for livet. Det var spesielt i år at møtet på
lørdagen var lagt til Lindesnes fyr. Her hadde de flotte møtelokaler inne i fjellet! Dette møtestedet
er forøvrig Vest Agder Fylkes 1000 års sted. I pausen ble det selvfølgelig anledning til å gå opp i
toppen av fyret og nyte utsikten. Spesielt var det å få demonstrert tåkeluren.
På lørdagskvelden var det bankett inne i Mandal sentrum med fantastiske arrangører som gav oss
en minnerik kveld.
Som bekjent tidligere, kommer Guvernøren på besøk til vår klubb den 24. neste måned. Da håper
jeg at så mange som mulig kan bli med på møtet og ønske ham velkommen og for å bli med på
måltidet etter det ordinære møtet. Vi har nå lagt planene for det nye året slik at alle formennene
skal være godt forberedt til å presentere sine planer for Guvernøren.
Også i september har vi hatt interessante programmer. Møtet med lensmannen med vinkling på den
nye politireformen og hvilke følger dette har for lokale forhold, var meget engasjerende og interessant.
Det samme var foredraget ved Brynjulv Mugaas som fortalte om Ulsteinvik, og om alt som har
skjedd i der, og hvorfor de i dag har så mange virksomheter i dette lokalsamfunnet.
For øvrig skal vi neste måned ha peiskveld den 17. Hovedtema for denne kvelden vil bli medlemsutviklingen i klubben vår, og også litt om økonomien.
Jeg ønsker at alle tenker gjennom dette, slik at vi kan få interessante tilbakespill.
Ha en fortsatt god høst!
Ole Jacob

Frammøte i september var 60%
Lindesnes
fyr.
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Foto
Atle
Goutbeck

Møte 01.09.05
Møteleder:
Program

President Ole Jacob Thorsen
Club Assembly

CLUB ASSEMBLY
Presidenten ønsket velkommen, og Karl Ragnar hadde igjen valgt en
artig sang, som ble gjennomført med stor suksess !
De fleste av hovedkomiteformennene, gjorde rede for sine planer for rotaryåret.
Det kom frem at vi vil holde på våre tradisjoner hva arrangemanger gjelder, og det ble lagt
frem forslag til besøkstjeneste !Komiteene la frem planer i god Rotaryånd !
Da vi har mistet inntektene fra Telefonkatalogene, ser vi det som nødvendig å finne metoder
for å kompensere for dette. Kontingenten er i den forbindelse satt noe opp, og medlemene
oppfordres til å ta 3 lodd i stedet for 2, men dette er selvfølgelig en frivillig sak!
Kjell Larsen gjorde oss oppmerksom på at i dag ville han sitte ved vinnerbordet, og dette fikk
han rett i. Men det var sidemannen som stakk av med lotterigevinsten!
Presidenten informerte så om diverse punkter fra distriktskonferansen, hvor President Ole
Jacob Thorsen, Reidar Kjelstrup og Atle Goutbeck deltok . Sistnevnte var desidert konferansens yngste deltaker, hvilke ble lagt merke til i positiv forstand. Vi ble også informert noe
rundt planer angående verdenskonferansen i Sverige i 2007 .
Dit vil det muligens bli satt opp egen ferge, som vil bli liggende til kai i konferanseområdet!
En verdenskonferanse på hjemmelige trakter, er nok en stor begivenhet , som mange har lyst
til å ta del i.
S.I.Marcussen
Det er ingen kunst å bli gammel,
kunsten er å holde ut med det.

Å leve uten venner i verdens triste bo,
Goethe

Å være opptatt av helsen, er den største
hindring for et godt liv.

Møte 08.09.05:

Møteleder:
Program:
Sang:

det er som i en have
hvor blomster ei kan gro.
Nasu Kbusrau

Rotarykjelleren

President Ole Jacob Thorsen
Politireformen - lokal erfaring så langt,
ved lensmann Bent Moland
”Politimester Sebastian ”

Gratulasjoner vanket til Arild Eriksen og Bjørn Walle. Kveldens foredragsholder og gjest, Bent
Moland ble behørig mottatt.
Av klubbsaker, refererte presidenten fra et brev fra Nedenes R.K. som ønsket tilsendt vårt program for høsten 05.
POLITIREFORMEN ved lensmann Bent Moland, som kort fortalte om sin yrkesbakgrunn. Den
har han fra Arendal, som lensmann på Vegårshei fra 1988 til 2004, og nå som lensmann i Tvedestrand fra 2005. Tidligre bestod regionen av 3 politidistrikt: Arendal, Kristiansand og Vest-Agder
(i Mandal). Før politireformen, var det 52 distrikt i Norge, som nå er blitt til 27. Denne effektiviseringen, medførte sammenslåing på Sørlandet til ett distrikt : Agder politidistrikt fra 2001. Dette
er igjen inndelt i 8 driftsenheter, som omfatter 27 kommuner på Agder. Det er 1 driftsenhet i øst :
Holt lensmannsdistrikt, bestående av Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli. Denne
enheten er administrativt ledet fra Tvedestrand lensmannskontor ved lensmann Moland.
aktiv tjeneste i distriktet med min.2 mann kontinuerlig operative, oppsatt med tjenestebil ,i helge-

. Tjenestene er delt inn i sivile gjøremål, som forvaltningsgjøremål ( pass, våpentillatelse,
søknader etc.), namsmannsfunksjon, skifte etc.
Fra sentralt hold har det vært signalisert at lensmannsdistriktene og organiseringen omkring disse, også skal under lupen, men dette er visstnok skjøvet ut i tid. Blir det ytterligere "effektivisering" / rasjonalisering / sentraliseringstiltak ?
Den nye driftsformen ble innført 1.jan.2005, med både positive og negative erfaringer.
Om det positive kunne Moland si at det alltid er folk på aktiv tjeneste, min.2 med kort responstid. Er dette nok i distriktet med 5 kommuner ? Videre positivt at to tjenestemenn
opererer sammen. Det er mer sikkert og mer effektivt. Positivt også at aksjoner kan forberedes og samordnes med de andre kontorene i distriktet, slik at personell kan frigis / øremerkes i god tid. (SAMHANDLING.)
Av måltall for distriktet, nevnte Moland at oppklaringsprosenten på forbrytelsessaker, lå på
41% i distriktet, men med over 50% i Tvedestrand, og en oppklaringsandel på 130 narkotikasaker ( meget høy andel ). Resultatet av arbeidet har bl.a. medført at det i Tvedestrand
praktisk talt ikke forekommer innbrudd i boliger!
Om det negative, trakk Moland frem at etaten var ”strupet” for økonomi. Han var av den
klare oppfatning at det ville være "god investering ” å bruke mer midler på politiet.
Av konsekvenser av strupet økonomi, nevnte han bl.a lengre behandlingstid, høyere satser og høyere egenandeler for forbrukeren vis a vis forsikringer bl.a.
Med vanskelig økonomi ,må politiet gjøre valg. Man må foreta prioriteringer !
Moland var også innom UTVIKLINGSTREKK i Tvedestrand lensmannsdistrikt. Det er en
negativ utvikling innen narkotika, hvor mange må ta ansvar. Det er først og fremst foreldrene, men også i noen grad skole og politi. Økt integrering av bl.a. sosiale kasus i lokalmiljøet, kan også være en belastningsfaktor. Han påpekte sterkt viktigheten av at politiet er
integrert i lokalsamfunnet. Det faktisk både bor og virker i lokalsamfunnet. Den dagen
NÆRPOLITIMODELLEN ikke lenger skulle være der, vil det bli et stort tilbakesteg for
samfunnet.
En styrkning av hele strukturen på landsbasis, inkludert økonomi, mente
Moland ville være den største utfordring videre fremover, som dermed avsluttet sitt glimrende foredrag. Han lot så klubbens engasjerte tilhørere slippe løs med sine mange og
ditto spørsmål. Et vellykket program og tema, - så all honnør også til programkomiteEinar Johnsen
en.
Høst-tanker.
Ja, så er sommeren ugjenkallelig forbi for denne gang. – dessverre, sier noen, mens andre synes høsten er den fineste vi har.
Høsten er frukbarhetens tid, når hele naturen eksploderer i et
inferno av farger, og trær og busker bøyer seg til jorden nedtynget av frukter, som det har tatt en lang sommer å bære
fram.
Hvem har ikke nydt den deilige klare luften en fin høstdag og
følt at roen senker seg etter en lang og aktiv sommer. Men
høsten er noe mer - den kan være vill og rasende - det er som
naturen vil riste av seg sine byrder - sine frukter, blomster og
blad, for så å kunne gå til ro og samle krefter til vårens innsats.
Men høsten følger en omstilling for oss alle. Man trekker atter
inn i sine stuer, lukker dører og vinduer som har stått åpne og
gjestfrie hele sommeren, og på verandaer og terrasser fjernes
alle spor etter en god sommer. La oss bare ikke lukke døren så
hardt til at vi ikke får den opp når noen banker, eller gå i dvale
sammen med naturen utenfor, men forsøke å leve etter Rotarys
idialer og være åpne for alt som skjer utenfor vår egen snevre
sirkel.
Så får vi ønske hverandre en fortsatt fin høst.
Red.

Lindesnes fyr
Foto Atle G.

