I Britisk oljesektor. Forts.
Den produserer full last (ca. 100.000 t) i løpet av 20dager. Laster så over i shuttletankere. Prosessen består stort sett i separasjon av vann og gass som i sin tur reinjiseres i reservoaret. Meget komplisert. Skipet holdes i posisjon ved hjelp av dynamisk posisjonering og ankere,
samt 4 stk. trustere(?) og hoved-fremdrift.
Ligger alltid med baugen mot været. Meget stabil arbeidsplattform. Har aldri hatt
problemer med været. Opererer nå for Shell i Nordsjøen, øst for Peterhead i Skottland. Organisasjonsform og myndighetsområder er noe forvirrende med store lønnsforskjeller. Streng bedriftskultur. Det er ikke helt lett å være eneste nordmann ombord. Bra mat når en har vent seg til den.
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Presidenten har ordet:

PROGRAMMENE i februar 2007:

5.02.
12.02.
19.02.
26.02.

Kjell L.

Klubbaften
Fest for beboerne på Strannasenteret.
Ny ledelsesplan. Styrets forslag.
Peisaften.

Nytt medlem i klubben.
Mandag den 18.12.06 ble Terje Skretting tatt opp som nytt medlem
i klubben. Fadder : Tor Erik Nævestad.
Terje Skretting har 20 års fartstid i Nærbø RK, før han flyttet til
Tvedestrand. Han er pensjonert maskiningeniør, og har vært ved en
rekke bedrifter på Jæren. Dette vil vi få høre nærmere om i hans
egoforedrag ved en senere anledning.
Terje Skretting og Tor Erik Nævestad.
Det var en gang en kanin som kom inn i butikken. Han spurte mannen i kassa:
- Har du kål? - Nei! Sa ekspeditøren. Kaninen gikk skuffet ut.
Men dagen etter kom han tilbake.
-Har du kål?
- Nei, jeg sa jo det i går! svarte ekspeditøren.
Atter en gang gikk han slukøret ut, men kom som tidligere igjen dagen etter.
- Har du kål?- Nei! Det har jeg IKKE! Og hvis du spør en gang til, skal jeg spikre deg opp på veggen etter øra!
Nå gikk kaninen ut og så både skremt og skuffet ut.
Men dagen etter kommer han tilbake med et triumferende uttrykk i ansiktet.
- Har du spiker? spør han..
- Nei.
- Har du kål?"

Frammøte i januar: 84,5 %

Vi gratulerer med dagen
11.2. Ole Jacob Thorsen
19.2. Anne Berit Nedrebø
24.2 Arne Bjørnestad
28.2. Ronald Olderbakk

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Møte: Mandager kl 1845 i Rotarykjelleren
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
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Internett: http://www.rotary.no/tvedestrand/
President 2006-2007: Reidar Kjelstrup
Fullriggervn. 24, 4920 Staubø
E-post: rogmks@frisurf.no

.100 % frammøte i januar:
Reidar Kjelstrup, Rolf Andreassen
Tor Erik Nævestad, Ole Devold,
Ragnar Lofstad, Asbjørn Bråtane,
Mads Oppegård, Birger Solfjeld,
Ole Jacob Thorsen, Terje Skretting.
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Kjære Rotaryvenner

Siste dag i januar sitter jeg her og skriver og forbauses over hvor fort tiden løper av sted.
Jeg husker tidligere tiders januar og februar som mørke, kalde og langdryge. Nå synes
jeg de er blitt travle og hastige. Er det et aldringsfenomen ? Jeg vet ikke om jeg vil vite
svaret. Det er bedre å se fremover og for tiden er det CLP – eller mer forståelig; Klubb
lederskaps plan - som opptar meg. Nesten alle har så langt besvart forespørselen fra Ole
og meg. Det er interessant å se at flertallet kan tenke seg å fungere i
Servicekomiteen. Deretter kommer medlemskomiteen og så administrasjonskomiteen.
Et vesentlig poeng i den nye lederskapsplanen er å gi medlemmene noe meningsfylt å
beskjeftige seg med. Da er det interessant å se at det nettopp er til den komiteen de fleste
ønsker seg. Men for å få alt til å fungere må vi omplassere noen. Rotasjonsprinsippet
skal leve videre men kanskje slik at en tredjedel av komiteen skiftes ut hvert år? Det vil
sikre kontinuitet og bedre ta vare på den langsiktige planlegging som nå ønskes innført
med 3-års planer for hver komité. Mye blir litt annerledes. Det blir vår utfordring å skape
noe positivt ut av det. På neste peisaften får alle anledning til å tenke høyt rundt dette og
eventuelt forme føringer til styret. Deretter er det opp til innkommende president å legge
siste hånd på komitéoppsettet . Deretter skal vedtektene tilpasses dette. Til det arbeidet
kan det også være nyttig med innspill fra medlemmene. Hva med en forenklet prosedyre
for medlemsopptak? Skal vi vedtektsfeste når vi gir oppmerksomhet med blomster og/
eller krus? Tanker mottas med takk.
Reidar
Forkjølelse
De satt på venteværelset i lag,
de diskuterte en viktig sag,
for alle kjente til den prøvelse
som skjules bak forkjølelse.
Den ene talte sterkt for tran,
En annen:
honning pluss en dram.
Kolde bad ble foreslått,
det kurerer host og snott.
Hvitløk virker også bra,
råmelkspiller bør man ta
mot all snuft og nesegråt.

Alle kom med hvert sitt råd.
Men i kroken satt en mann,
og ingen av dem kjente ham.
Og da emnet var tømt ut
(noe det forresten aldri blir),
Alle så på han tilslutt.
Hva siger du, vår gode mann,
vet du hva som hjelpe kan?
Da rystet han sitt hode stille,
og de andre synes det var ille.
Tenk, en mann på jorden går
som hjelp mot snue ei forstår.

Dette er en sjeldenhet
som råd mot dette ikke vet.
Da oppløftet han sin hese røst,
det pep og surklet i hans bryst;
Jeg har studert dette nøye,
men må i skam mitt hode bøye.
Jeg vet intet mot forkjølelse.
Men jeg vil ikke spille falsk,
jeg er lege, doktor spesiale
øre, nese hals.

Rotarymøte 22.1.07:
Møtested:
Rotaykjelleren
Møteleder: Presidenten.
Program:
Kåre Ulevåg:” Idrettsskader og helse.”
Sang:
”En ungdom som er sterk og sunn .”

Rotarymøte 8.1.07:
Møtested: Rotaykjelleren
Møteleder: Presidenten
Program: ”Rikets tilstand ”
ved rådmann Jarle Bjørn Hanken
Sang:
” Romjulsdrøm.”
Julehilsen fra Kåre Selvik ble lest.
Presidenten refererte fra guvernørens ukebrev hvor han bl.a. fortalte om
sine flere og førti klubbesøk som han hadde foretatt til dels sammen med kona. Han minnet også om
distriktssamling og PETS er nær forestående. Han minnet også om Rotarys Internasjonale målsettinger
som serviceorganisasjon og alle våre gode prosjekter og tiltak.
3 minutter ved Karl Ragnar som leste noen vers for oss med ønske om et godt nytt år.
Rådmann Jarle Bjørn Hanken orienterte om kommunens drift og oppgaver i 2007.
Statsbudsjettet ble som forventet og med litt ekstra tilskudd på tampen av fjordåret, greier kommunen
akkurat å balansere budsjettet. Det finnes mange usikkerheter fordi man ikke kan forutse alle eventualiteter. Han gikk også gjennom økonomiplanen for perioden 2007 – 2009.
Tvedestrand kommune har et totalbudsjett på ca. 250 mill kroner. Det har vært ubalanse i kommuneøkonomien i landet i flere år, men fra 2005 har det gått bedre. Det er ikke tilfelle for Tvedestrand. Vi har
også vært godt hjulpet av god skatteinngang, men dette kan ikke kompensere for lavere rammetilskudd
fra staten på grunn av redusert folketall i kommunen.
Imidlertid blir det kun ubetydelige avgiftsøkninger i 2007 og i realiteten betyr dette en liten nedgang.
I 2007 vil kommunen investere ca. 35 mill kroner, det meste i skoler og anlegg.
Kommunen er midt inne i et omstillingsprosjekt som har som mål å spare noe over 8 mill kroner innen
2010. Med innføring av eiendomsskatt vil dette gi en merinntekt på ca 20mill kroner, noe som vil dekke
opp tap av inntekter fra rammetilskuddet og som vil gi et lite overskudd i økonomien. Hvis intet gjøres,
vil underskuddet bli tilsvarende stort.
Ellers er det positivt at det blir bredbånd til praktisk talt hele befolkningen i løpet av 2007.

Møtet fikk en noe forsinket start idet foredragsholderen hadde klart å forville seg i Tvedestrandsgeografien. I mellomtiden fikk Roald ordet til et 3-min. omkring utvikling av hilsningsformer gjennom 60-70 år. Før sa vi "God dag og farvel" , og nå heter det "morn og
morna" eller "hei og ha det". Etternavn er borte, så nå er det bare fornavn. Og ord som De og
Deres er erstattet med "du og ditt". Etter Roalds innlegg, kunne Mads hilse fra Hirtshals
RK. Presidenten refererte hjertesukk fra guvernøren, som nå var temmelig lei av å minne om
tidsfrister.
Kveldens foredragsholder er idrettslege, og han slo straks fast at vi her er inne på et omfattende og meget komplisert fagområde. Han hadde derfor valgt å forenkle sin orientering ved
å samle seg om tre hovedområder, nemlig:
1. Barn og ungdom.2. Aktivitet og helse. 3. Idrettsmedisin.
Ulevåg gjorde sikkert sitt beste for å forenkle sin fremstilling, men selv det blir i overkant
for referenten. Enklere ble det ikke da foredragsholderen tilstadighet ble avbrutt med spørsmål, noe som nok fratok ham muligheten til å fremstille temaet så strukturert som han hadde
planlagt det. Vi tar dette som et tegn på at deltagerne fant kveldens tema meget interessant.
Vi tar med en enkel påstand:
"Husk at barn er ikke unge voksne, og oppfører seg og reagerer på sin egen måte
(medisinsk)". Kunne en "reprise" være en idé for et senere møteprogram?
Kjell L.

Mads O.

Rotarymøte 15.1.07:
Møtested:
Rotaykjelleren
Møteleder: Presidenten.
Program:
Ny organisasjon ved ass. guvernør Ingrid Berget, Langesund R.K.
Sang:
” Sørland, Sørland.”
Etter presidentens velkomsthilsen og gratulasjon til dagens 79-års-jubilant, fikk vi et kort referat fra presidentsamlingen i Arendal. RYLA-seminar vil bli arrangert i Sandefjord. Det arbeides med Roundtrip til
Cornwall. 4 deltagere i alderen 25-40 år skal nomineres sammen med en leder. Siri vil være en utmerket
kandidat. Hva sier hun? Ragnar minnet om eldrefesten på Strannasenteret den 12.02. Datoen vil bli bekreftet. Som vanlig oppfordres medlemmene med koner til å bidra med mat og gevinster til
"utlodningen".
Einar elsker tall. I sin 3-min. tok han for seg menneskets medfødte PC eller hjernekapasitet, som består
av ca. 1 billion celler ved fødselen. I løpet av 75 år går ca. 25 % tapt, d.v.s. ca. 250000 i løpet av et Rotarymøte. Dette medfører ikke at en skal være glad for at det kun er ett møte pr. uke. Rotary er ikke en
organisasjon som preges av de store og hyppige forandringer. Når Ingrid Berget nå kan presentere en ny
strategiplan frem mot år 2010, er det noe nytt for oss "gamle". Det vil føre for langt å tro at en kan yte
planen og en utmerket fremføring av budskapet full rettferdighet i et kortfattet referat i Kjellerposten.
Referenten tar seg derfor den frihet å henvise til det kortfattede strategidokument som ble utdelt på møtet. Med et fremmøte på 90 % ,skulle det ha nådd frem til de fleste. Skulle en nevne noe spesielt, så må
det være at det nå er innvilget skattefrihet for gaver til Rotary Foundation. Skjemaer i denne sammenheng kan fåes hos sekretæren.
Kjell L.

Rotarymøte
Møtested:
Møteleder:
Program:
Sang:

29.01.07
Rotaykjelleren
Presidenten
I britisk sektor ved Sven Inge Marcussen
”En sjømann älskar havets våg …”

Presidenten har nå fått svar fra de fleste vedrørende komitepreferanser. Ny organisasjonsstruktur er
under intensiv behandling. Forslag er snart klart. Guvernørens ukebrev var svært " Rotaryfilosofisk "
denne gang.
Ragnar orienterte om eldrefesten den 12.02. Han er på jakt etter underholdning. Et barnekor er ønskelig, men vanskelig å få tak på. Vi trenger 5 stk. bløtkaker, samt mange små gevinster til "utlodningen".
Hver og en tar med en liten ting.
Einar J. ( medlemskomiteen ), har fått listen over påtenkte medlemmer og etterlyser fullt navn, yrker
og adresser. Faddere etterlyses. Det er gjort henvendelse til de rette instanser vedrørende fartsgrenser i
Tvedestrand sentrum. Foreløpig svar: ”Få og små skilt p.g.a. pengemangel.”
Kjells 3-min. fikk han knapt påbegynt, før han måtte slutte p.g.a. tidsnød. Nytt forsøk neste gang.
Så til Sven Inge: Det begynte som 1. maskinist i Børgesens "Berge Hugin", en shuttletanker på
100.000 t. dw. hvor Svein Inge førte tilsyn med byggingen i Korea. Han var litt stolt over at mye av
utstyret stammet fra bedrifter i Tvedestrands- og Arendalsområdet. Skipet ble senere solgt til Bluewater (nederlandsk). og bygget om til produksjonsskip med navn "Häwene L. Brim".
Forts. neste side.

