Rotarymøte

Mandag 30.05.2005.
Rotarykjelleren
Reidar Kjelstrup i presidenten
og visepresidentens fravær
Kveldens sang:
”Menuett i Mai
Kveldens program:
Åpen Post
Fungerende president ønsket medlemmene velkommen og orienterte kort om klubbsaker.
Kveldens program var tredelt med tre forskjellige fordrag:

KJELLERPOSTEN

Møteplass:
Kveldens møteleder:

MÅNEDSBREV - TVEDESTRAND ROTARYKLUBB

Presidenten har ordet:

1. Karl Ragnar Havsten over emnet; ”Forkortelser i Rotary.”
Foredragsholderen delte innledningsvis ut ark med div. forkortelser i Rotary , og gjennomgikk disse.
Klubbens medlemmer utviste tilfredstillende kunnskaper.
2. Roald Olderbakk over emenet; ” Det gode liv i Spania”
Roald har de senere år tilbrakt vintermånedene i Spania. Bakgrunnen var at han vinteren 1999 var en uke
i Furtentura. Trivdes godt. Han og hans kone bestemte seg da for å prøve en vinter neste år, og har de
senere år tilbrakt vinteren i Torrijeva, hvor de trives svært godt. Sist vinter var de der i 3 mnd.
Han fortalte litt om livet der nede, om rytmen og stilen som minner om Norge om sommeren, men hvor
man spiser bedre (og sikkert drikker bedre; anm. Red).
Kostnadene med bosted ligger på ca. 4000-5000 pr. mnd.
2. Helge Nilsen over emnet; ”Situasjonen i Vaskeribransjen.”
Totalt i bransjen er det ca. 800 vaskereier hvor 50 er å regne for store. Bransjen sysselsetter 4200 arbeidstakere. De store har til sammen 1300 ansatte. Omsetningen er tottalt 2,8 milliarder.
Bransjen sliter med høye kostnader i form av arbeidskraft. De prøver derfor å investere mest mulig maskinelt for å få ned kostnadene.
Agder Sentralvaskeri i Tvedestrand ble stiftet i 1982, hvor fylkeskommunen og kommunene har vært de
store kundegrupper. Man har imidlertid også hoteller, restauranter og industri.
I perioden 1985-1990 kjøpte Agder Sentralvaskeri opp en del andre vaskerier, både i Aust-Agder og
andre steder.
I 1992 fikk de revisjon av avtalen med fylkeskommunen som etter forholdene var brukbar tatt forholdene
i betraktning.
En del av de store aktørene fant ut det kunne være fornuftig å samordne innkjøp og pris mot kunder.
Dette fungerte bra, men måtte splitte samarbeidet etter 2 år etter pålegg fra Konkurransetilsynet.
I 2002 etablerte Helse Sør en egen innkjøpsavdeling som medførte at bransjen fikk det tøffere med lavere priser i en tid hvor lønnskostnader øker. Han berømmet eierne som var villig til å investere penger i
virksomheten som han også mente var en vesentlig årsak til at Agder Sentralvaskeri fremdeles klarer å
holde tritt.
Ole D.

Kjære rotaryvenner.

MAI 2005
PROGRAMMENE i juni 2005:
06. Klubbaften.
13. Nordisk Terapi ved Karl A. Rødland
20. Skogsdrift—før og nå ved Bjørn Leo Tollefsen
27. Presidentskifte.

Når du leser dette, er vi inne i den siste måneden av rotaryåret 2004 - 2005. Tiden går
sannelig fort, og man må benytte anledningen mens den er der. Ikke før har en snudd seg,
er anledningen borte.
På mange måter synes jeg klubben har benyttet mange anledninger dette året til hyggelige
møter med meget gode programmer. Stor takk til programkomiteen for det. Vi har feiret
rotarys 100-års-jubileum på en måte jeg tror er i klubbens ånd, i hvert fall slik jeg oppfatter klubben i dag: vi er opptatt av å dele med andre, og denne gangen var det beboerne på
Strannasenteret vi var sammen med. Honnørfesten er i samme kategori. Jeg takker komiteene for vel utført arbeid, og medlemmene for sporty deltagelse. Vi har fått 2 nye Paul
Harrys Fellows dette året. Hittil har vi vært gjerrige med Paul Harrys-utdelinger, og aldri
to samtidig.
Vi har gitt vår skjerv til Rotary Foundation, og vi har vel oppfylt våre plikter på de fleste
områder.
Vi må kunne kalles en solid klubb, traust vil noen si. Det er ikke mange krumspringene vi
gjør, og kanskje er det vårt draw-back.
Kanskje skulle vi svinge oss litt og benytte anledningene ennå mer?
Hilsen Svein

Vi gratulerer med dagen
05.06. Mads Oppegaard
27.06. Stein Bergsmark

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Møte: mandager kl 1845 i Rotarykjelleren
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: http://www.rotary.no/tvedestrand/
President 2004-2005: Svein Jordal,
Skibheivn. 21, 4900 Tvedestrand
E-post: sjordahl@online.no

100 % frammøte i mai 05:
Reidar Kjelstrup, Arne Bjørnstad
Kåre Arntsen, Tor Erik Nævestad,
Karl Ragnar Havsten, Ole Devold,
Mads Oppegård, Egil Watne,
Kjell Larsen, Birger Solfjeld

Frammøte i mai: 66 %

MAI er årets femte måned. Navnet stammer
trolig fra den greske vekstgudinnen MAIA,
som var mor til Hermes. I norrøn tid, ble
perioden fra midten av april til midten av
mai, kalt ”Gaukemåneden” (gaukmánđr ).
Det har nok opphavet til ”Gaukemesse” navnet 1. mai
I MAI går solen inn i Tvillingenes tegn.

Tenk positivt, det er du som
bestemmer tankene dine.
Vær positiv,
du får til det du vil.
Gjennomfør det positive,
SERVICE ABOVE SELF.

Ro-
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taryopplysning. Program for 2. Halvår.
06.06

Yrkeskodeks for Rotaryanere ved Arne B.

Rotarymøte 02.05.05:
Rotarykjelleren
Møteleder:
President Svein Jordahl
Program:
Klubbaften med yrkes 10-minutter
Kveldens sang:
”Blåveispiken
”

Regionfelt Østlandet, forts.

Presidenten ønsket medlemmene velkommen og orienterte kort om klubb saker.
Kveldens program bestod av to ”yrkesforedrag.” Henholdsvis Ragnar Lofstad
og Ole Jacob Thorsen.
Ragnar Lofstad:
Han fortalte om våronna og de gunstige værforhold som medførte at kornet hadde kommet i løpet av få dager.
Videre fortalte han om ”kjøttproduksjonen” i sitt ”griseri ”. Markedet var preget av overskuddsproduksjon som medførte lave priser. Før lå prisen ca. på 250-300 pr. slaktegris,
mens den i dag er 100 kr. Dette gir problemer får de grisebønder som nylig harforetatt
dyre investeringer. Videre ga han en matnyttig orientering om produksjon og
bedekning (av griser).
Ole Jacob Thorsen:
Han ga et bilde av Team Techs produksjon i Kina og sitt liv der nede.
Team Tech har i dag like stor produksjon i Kina som selskapet har i Norge.
Dette medfører at han som teknisk leder, må besøke Kina jevnlig. Han er der
selv min. 2 ganger i året, sist i april hvor han var der i 2 uker. Til sammen har han nå vært i
Kina 10 ganger.
Han fortalte videre om sitt liv som forretningsreisende. Fritiden om kveldene og helgene
kunne bli kjedelig når man ikke kan språket. Av samme grunn er det vanskelig å få kontakt
med folket i fritiden. Fritiden blir derfor i stor grad benyttet på hotellet.
Videre fortalte han litt om kineserens hverdagsliv, bosituasjon og leveforhold.
Ole Devold

Andre organisasjoner de fikk som medlemmer, var blant annet Norsk Jeger og Fik. seforbund, DNT, Bellona etc.
I .1997 hadde organisasjonen ca 1000 medlemmer og hadde blant annet et større
. fakkeltog i Elverum som ble en stor suksess med 800-1000 mennesker i fakkelto. Videre hadde organisasjonen samme år audiens hos H.M.Kong Harald. Deretget.
ter avla de også Stortinget et besøk. .
Året etter; 1998, ble det på ekstraordinært årsmøte, vedtatt sivil ulydighetsaksjon i
form av passivitet – sitt stille aksjon. 23.03.99 fattet Stortinget vedtak om bygging i
Gråfjellet i Åmot kommune. I 2000 startet utbygningen hvorpå organisasjonen
iverksatte passiv ulydighet som nevnt foran ved blokader av visse vegstrekninger
fra august til desember samme år.
I samme år ble det begjært midlertidig forføyning i rettssystemet hvor målet var å
forhindre utbygningen. Organisasjonen tapte i så vel tingretten som i lagmannsretten, men fikk medhold i Høyesterett, noe som var en stor seier.
Imidlertid har utbygningen fortsatt men organisasjonens arbeid har ført til et større
søkelys mot slike utbyninger. Dette hva angår konsekvenser for natur og miljø,
men også samfunnsøkonomien da kostnadene med utbygningen beløper seg til 2-3
milliarder før ferdigstillelse.
Ole D.

Rotarymøte 23.05.05:
Møteplass:
Kveldens møteleder:
Kveldens sang:
Kveldens program:
Gratulasjoner:

Rotarymøte 09.05.2005.
Rotarykjelleren
Møteleder:
Kveldens sang:
Kveldens program:

Presidenten
”Pengegaloppen”

”Regionfelt Østlandet – ett
pengesluk” ved Ellen Ausland Diset

Presidenten ønsket medlemmene velkommen og orienterte kort om klubbsaker.
Kveldens program var av Ellen Ausland Diset, som holdt foredrag over emnet ”
”Regionfelt Østlandet – ett pengesluk”
Foredragsholderen var stifter og leder for Folkeaksjonen mot Regionfelt Østlandet”. Regionfelt Østlandet er Forsvarets etablering av nytt skytefelt som ble planlagt med 3 alternaive plasseringer: Gråfjellet, Holmesjøen og Granberget.
Organisasjonen ble stiftet i juni 1994. Hun ga en interessant beskrivelse av organisasjon
og nettverksbygning i forhold til andre samarbeidende organisasjoner.

Rotarykjelleren
Presidenten
” Alltid fredig når du går”
”Skjærgårdsgospel på Risøya”
ved Jarle Storebø.
Tor Erik med 17.mai

Presidenten ønsket medlemmene velkommen og orienterte kort om klubbsaker.
Kveldens program var av Jarle Storebø, hvor han fortalte om Skjærgårdsgospel på
Risøya. Han kåserte under temaet ” Den som intet våger, intet vinner”.
Skjærgårdsgospel er en stiftelse som arrangerer festivaler over en periode på 2 mnd
hvert år. Daglig leder er foredragsholderen. Skjærgårdsgospel ble stiftet i 1981 med
formål å arrangerer festivaler som litt annerledes. Stiftelsen leier inn musikere både
innenlands og utenlands. Frem til år 2000, hadde stiftelsen sitt sete i Kragerø, men
hadde opplevd et jevnt fallende marked. Man inngikk da et samarbeid med Nordmisjonen, og valgte å flytte ut fra Kragerø. Dette var upopulært blant Kragerøs befolkning, men man valgte å satse under mottoet ” Den som intet våger intet vinner”. Valget falt da på Risøya med sin flotte beliggenhet hva angår festivaler.
Flyttingen til Risøya har vært svært vellykket. Ikke minst takket god oppbakking fra
Tvedestrand kommune, hvor Storebø berømmet admistrasjonen i kommunen.
Videre fortalte han litt om organisasjonen og oppbygningen av denne. Dessuten at
man hvert år hadde ca 600-650 frivillige medarbeidere hvert år. Imponerende.
Ole D.
.

