Møte i Rotarykjelleren 29.10.
Presidenten ledet møtet.
Sang: Dei vil alltid klaga ...
Gjest: Gabriele Patella
Fødselsdager: Siri og Ole
Frammøte: 70,3 %
3-minutter v/Ragnar Lofstad:
Om årets høst
Ragnar synes årets høst har vært flott. Tidligere år
har han sittet på traktoren fra morgen til kveld,
mens i år har han hatt tid til å studere de fantastiske fargene. Som ”gårdsgutt” har han drevet med
skogsarbeid, men tatt det i eget tempo. Nylig
kjørte han over Dovre etter en barnedåp på Tingvoll. Fjellet viste seg også fram i høstskrud, men
med vinteren rett rundt hjørnet.

”Er det liv laga å Den 1. mars 1990 ble Birger
være pensjonist” pensjonist.
Det var vår og ei fin tid å bli
pensjonist på. Alle fridagene som stod i kø, gav
han rett og slett ”sommerferiefølelse.” På denne
tida begynte han å lage fisketeiner, ca. 30-40 stk.
Noen ble solgt, mens andre beholdt han selv. Å
fiske synes han er en avkoblende hobby, særlig
sammen med Kåre!
Birger ønsket å bli bedre i språk, men måtte først
ta ”forberedende”. Han gikk to semester i Arendal, og skulle ha eksamen utpå våren. Da strøk
han! Han gav seg ikke, prøvde på nytt i Oslo, og
nå lyktes han.. Deretter startet han på engelsk
grunnfag via universitetet i Trondheim. Det kom
bøker, kassetter og videoer fra Trondheim. Besvarelser sendte han til veileder i Skien. Eksamen
ble tatt på universitetet i Trondheim. Han har i
mange år vært engasjert i politikk. For øyeblikket

er han kasserer i Høyre. Hvert annet år gjør han
en jobb i stemmestyret. Ellers er han med i likningsnemnda og husnemnda. Videre er han formann i Søsterdalen Borettslag og kasserer i Foreningen Norden. Noen ganger har han også vært
innkalt til forhørsretten som rettsvitne.
I 1990 var Birger med på å starte veterangruppa i
TT&IF. For øvrig har han imponerende mange
idrettsmerker. Hittil har han tatt 59 stk., og håper
på å greie ett til! Han er med i en fast trim- og
badstugjeng som pleier å treffes hver torsdag.
Birger liker å lese. Hver dag leser han 3-4 aviser,
og han har nylig avsluttet ”Krig og fred” av
Tolstoj. Helt siden 1962 har han hatt glede av å
lese ”National Geographic”, og han synes reiseskildringer og biografier er spennende.
Reiser er også noe Birger liker å bruke tid på. For
to år siden var han i Kina og fikk bl.a. se den
kinesiske muren. I fjor var han i Russland. Da tok
han båt fra St.Petersburg til Moskva. I sommer
dro han med hurtigruta Bergen-Kirkenes t/r. Når
det passer, drar han også på tur med pensjonistforeningen til Sparebanken Sør.
Siden 1980 har Birger vært med i Frimurerlosjen
i Arendal. Der møter han, så sant han kan, hver
14. dag. Der har han bla. vært leder i Fiducia, for
pensjonister , frimurerenker samt Mariasøstre.
Det holdes hyggelige møter med bla foredrag; det
arrangeres turer etc.
Videre har han glede av å være medlem av Rotary, der han finner både kameratskap og får høre
interessante foredrag.
Birger poengterte at det er viktig å tenke gjennom
hva man vil bruke pensjonisttilværelsen til, og
ikke minst engasjere seg. I så måte får vi si at
Birger er et godt eksempel for andre!
Hilde Marie Nistov
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KJELLERPOSTEN
MÅNEDSBREV - TVEDESTRAND ROTARYKLUBB
Oktober 2007
Nes).
Sommertur: Hovdefjell, Portør, Fjæreheia, DømKameratskap og miljø.
mesmoen. Alle steder med bespisning.
Kameratskap og miljø er to
Seremonier: Begynne og avslutte etter klokka.
begreper som står sterkt i Ro- Beholde dagens seremonier også ved opptak av
tary og særlig i vår klubb.
nye medlemmer.
Slik jeg opplever det er kame- Ole-Jacob Thorsen:
ratskapet og miljøet i vår
Program: Sandøy Båtdekk (Bedriftsbesøk), Fornklubb svært godt.
minner, Kraftverket på Fosstveit (K.O. Bjorvatn),
Ved guvernørbesøket 8.oktber , nevnte guverNytt fra mitt yrke (en gang pr. halvår).
nøren særskilt at hun hadde hørt fra tidligere
Sommertur: Pan Garden, Elvarheim museum,
guvernører om det gode kameratskapet og miljø- Lindland (hos tannlege Lindland).
et i vår klubb.
Seremonier: Holde på rutinene som nå. Ta opp
nytt fra ”Rotaryverden” en gang hvert halvår.
Andre høydepunkter i oktober måned var bedriftsbesøket på Gjeving trevare. For oss rotaria- Birger Solfjeld:
nere er bedriftsbesøk viktig hvor vi kommer oss Program: Sentrumsforeningen, Nye E-18, Fylkesut og får stifte kjennskap med industrier / bedrif- mann H. Sunde, Idrett (K. Bjørnsen), Tvedeter som vil ellers bare kjenner til fra omtale.
strand turnforening 150 år, Gressbanen på Lyngmyr, Nytt fra mitt yrke (en gang pr. halvår).
Videre vil jeg også trekke frem foredraget til
Birger 29.10.07. Jeg synes det var imponerende. Sommertur: Pan Garden, Elvarheim museum og
kraftverket i Åmli, Opplevelsestur på veien fra
Emnet i seg selv, herunder planleggingen av
pensjonisttilværelsen, er nok noe som blir forbi- Søndeled til Kragerø.
Seremonier: De er greie slik de er! Tenke selv ut
gått av mange inntil man plutselig sitter som
hvem som kan være aktuelle som nye medlempensjonist uten å ha tenkt nærmere over hva
mer, og så være fadder for disse. Ikke nødvendig
man skal fylle hverdagen med.
med 3-minutter hver gang.
Hva angår 3- minutters innslaget, synes jeg den
fungerer bra og har forstått at medlemmene tri- Egil Vatne:
ves med ordningen. Dette skaper variasjon. Her Program: Fjellhallen til Gjeving Marina
(bedriftsbesøk), Kjøretøykontroll, Fra yrkesaktiv
er det også viktig at det er høy takhøyde for innliv.
holdet. Dette er stimulerende og gir nye tanker
Sommertur: Øyvandring på Lyngør, Risøya
og innfallsvinkler på en del spørsmål / problerundt.
mer som man kanskje ikke har sett tidligere.
Seremonier: Ønsker ingen endringer.
Imidlertid er det viktig at disse har en
Ellers hadde peismøtene vært svært hyggelige
form som ikke oppfattes støtende i forhold til
samvær med både god mat og mye prat om løst
minoritetsgrupper, kvinner, barn etc.
Ole J. Devold og fast!
Hilde Marie Nistov

PRESIDENTEN HAR ORDET

REFERAT FRA PEISMØTER

De ulike vertene fortalte hvilke forslag gruppene
hadde kommet fram til vedr. program, sommertur
og seremonier.
Bjørn Walle:
Program: Utbygging av Bakkeskåt og hotellet
(Modalsli), Den digitale verden (Tor Erik N.),
Elvis levende og død
(T. Gustavsen), Tvedestrands utvikling
(Rådmannen), Hjelpesendinger til Latvia (P.A.

Programmer framover:
05.11. Klubbaften. Presidenten
12.11. Julebord Kjeller og festkom.
19.11. ”Kong Oscar, den eneste”
v/ Knut Bjørnsen.
26.11. Hvordan tar jeg gode bilder i
jula? v/Tor Erik Nævestad.
03.12. Klubbaften med årsmøte.
10.12. Julemøte i kirken.

Møte i Rotarykjelleren 01.10.
Presidenten ledet møtet.
Sang: De nære ting.
Ingen gjester.
Fødselsdaghilsen til Helge Nilsen.
Frammøte: 74 %
3-minutter ved Ragnar Lofstad: Sommeren 07.
For første gang hadde han og kona hatt 16 dager
med sammenhengende ferie. De hadde benyttet
Hurtigruta og bil på en reise t/r Finnmark. Ellers
hadde de vært på Tingvoll for å besøke ei datter
med familie. Ragnar regner seg nå som
”gårdsgutt”, men er fortsatt levende opptatt av
dyr og planter. I sommer gav kveiten god avling
på gården, mens timoteien gav ca. 1/3 av normal
avling. I disse dager er det 26 purker som skal
føde. I løpet av året forventer man å få 19002000 smågris.
Klubbaften m/ Club Assembly
Lederne i de ulike komiteene fortalte om arbeidet som gjøres.
Adm.komité: v/ Bjørn Walle
Denne komiteen er ansvarlig for flere viktige
sider ved klubbtjenesten, m.a. program for møtene, økonomi og statistikk. Dette året tar Egil seg
av frammøte m.m., Terje tar seg av programmet
og Anne-Berit passer på økonomien.
Egil tar hånd om gjester (Yrkestjeneste). Internasjonal tjeneste, dvs. kontakt med vennskapsklubber, vil komiteen jobbe med mer i høst.
Kommunikasjonskomité: v/ Svein Jordahl
Denne komiteen tar seg av skriftlig kommunikasjon. Det mest omfattende er innenfor klubbtjenesten. Trygve er redaktør av ”Kjellerposten”.
Referatskriving rullerer mellom Kjell, Oddvar,
Mads og Hilde, og de har en måned om gangen.
IT og hjemmeside tar Helge seg av.
PR internt: Tore Leo. (Samf.tjeneste) Pressekontakter (Yrkestjeneste): Kjell og Tore Leo. Informasjon om Rotary må ut i
”Tvedestrandsposten”. Aktuelle artikler kan
være om arrangement på sykehjem og rådhus,
presidentskifte og humanitært utenlandsprosjekt.
Medlemskomité: v/ Einar Johnsen
Innenfor klubbtjenesten jobbes det med medlemsutvikling og fadderordning overfor nye
medlemmer. Dette henger sammen med klassifikasjon innenfor yrkestjenesten. Komiteen ønsker
å styrke medlemstallet og vil i høst gå aktivt på
aktuelle personer.

Denne komiteen skal også ta hånd om ev. besøk
fra utlandet (internasjonal tjeneste), samt hvordan integrere innvandrere i lokalsamfunnet
(samf.tjeneste).
Servicekomité v/ Reidar Kjelstrup
Denne komiteen tar seg av mye praktisk. Innenfor klubbtjenesten ordnes det med møteforberedelser og at Rotarykjelleren er i stand. Tor Erik
vil sette opp ei liste over hvem som har nøkler til
Rotarykjelleren. I tillegg blir det arrangert sommertur og andre fester.
Om høsten arrangerer man et bedriftsbesøk, og
den 15.10 bærer det av sted til Gjeving Trevare.
Innenfor samf.tjeneste og internasjonal tjeneste
er det arbeidet med å få til et prosjekt i Afrika
som har fokus.
TRF-komité v/Ole Devold
DENNE KOMITÉEN VIL TA DET ROLIG KOMMENDE ÅR. ELLERS HAR DEN Å GJØRE MED
GSE- OG UNGDOMSUTVEKSLING, SAMT Å FORESLÅ BIDRAG TIL ROTARY FOUNDATION.
Hilde Marie Nistov

Møte i Rotarykjelleren 08.10.
Presidenten ledet møtet.
Sang: Tvedestrandssangen.
3 gjester.
Etter at presidenten hadde ønsket guvernør og
øvrige gjester velkommen til et av årets høydepunkter -guvernørbesøket-, istemte medlemmene
sin velkomst med en rungende fremføring av
Tvedestrands-sangen.
I sitt 3-min. delte Sven Inge noen
tanker med oss omkring utenlandsk
arbeidskraft (spesielt polakker) basert på erfaringer fra egen bedrift.
Han hadde valgt å betrakte sine ansatte, uansett herkomst, som menneskelig kapital.
Dermed satte han også likeverd og likestilling i
fokus. Som en følge av dette fulgte han prinsippet om lik lønn for likt arbeid og hadde satt
igang norskundervisning for sine ansatte.
Og så slapp kveldens hoverperson, distriktsguvernør Laila Lerum fra Porsgrunn RK, til, med sin vakre sognedialekt som avslørte hennes herkomst, Sogndal i Sogn og Fjordane.

Bestemoren kjenner vi alle som "bestemoren på
syltetøyglasset". Laila sysler med lederutvikling
til daglig og dette yrke kom i noen grad til å prege hennes eminent fremførte foredrag. Hun tok
utgangspunkt i verdenspresidentens motto
"Rotary shares" eller som hun formulerte det
med egne ord: "Vi skal være til nytte". Klubbene
sliter med et felles problem:
Medlemstallet er synkende, og sterke oppfordringer går til alle klubber om å satse på medlemsverving. Rotaryåret 07/08 gjør seg bemerket
ved at av Norges 7 guvernører er 3 kvinner. Så
kom ikke og si at "det svake kjønn" ikke har bidratt til å styrke Rotary. Av innsatsområder i året
07/08 nevnes lese-og skriveferdigheter, vann,
helse og sult og medlemsutvikling. Klubbene
oppfordres til å søke samarbeid om felles prosjekter (f.eks. Matching Grant) og å tenke strategisk. Foredragets kvalitet understrekes av
at ingen fant grunn til å stille noen spørsmål da
hun avsluttet. Var vi målbundne alle som en?
Kjell Larsen

BEDRIFTSBESØK HOS GJEVING TREVAREFABRIKK AS 15.10.07
Frammøte:
25 personer
Roald Kristensen både
viste oss
rundt i lokalene på Slotta og fortalte om bedriften. Etterpå hygget vi oss med kaffe og kake
i personalrommet.
Bedriften ble startet på Gjeving i 1986 av Jan
Marcussen og Roald Kristensen. De første produktene var innredninger til kjøkken og bad.
Starten var slitsom, og i 1989 fikk de med en
person til.
I 1990 deltok de på Sjølystmessa, noe som førte
til stor etterspørsel. Det var også i 1990 bedriften
flyttet til Slotta. Utover på 90-tallet ble det utrolig hektisk. Arbeidsstokken økte til 15-16 på det
meste. Det var gøy å selge mye, samtidig som
eierne ikke hadde noe ønske om å bli en stor bedrift. 1994-95 var gode år, mens slutten av 90tallet var tøffere. I 2000 ble eiendom og drift
skilt fra hverandre.
For tida jobber 10 personer hos Gjeving Trevare.

Sigurd Woxmyhr er ny i ledelsen. Jan Marcussen
og Roald Kristensen blir fortsatt i bedriften.
Faste innredninger er de mest solgt produktene,
men det går også noe på dører og vinduer. Det
lages innredninger både med og uten profiler.
Bedriften har et bra grep på markedet, og det er
fortsatt litt av et kjør.
Mange av kundene er blant de 50 rikeste i Norge, f. eks. Fredriksen og Røkke, og det stilles
store krav til leveringer og frister. En god del
leveranser går til Østlandet, og derfor har bedriften en fast montør der. Ellers leverer bedriften til
hytter både på Sørlandet og Hafjell. Det er også
levert varer på Mørekysten og i Bergen, men
Bergen er nå kuttet ut.
Arbeidsstokken står på, også utover ordinær arbeidstid hvis det er nødvendig. Bedriften har
lojale medarbeidere og det er lite sykefravær.
Enkelte arbeidsoppgaver er spesialiserte, men
det foregår en god del overlapping.
Priser fra underleverandører har steget mye; for
trelast ca. 50 %. Det brukes mye kjerneved i produksjonen. Ellers brukes standard snekkermaskiner, og tidsriktige profiler blir laget for bedriften.
Brosjyren som vi fikk kikke i, viser at her produ
seres kvalitetsvarer!
Hilde Marie Nistov

Rotarymøte 22. okt. 2007
Presidenten ledet møtet.
Sang: Norge mitt Norge
Gjest: Odd Fagerland, Karmøy Vest
Fødselsdag: Ingen
Frammøte: 81,5 %
3-minutter v/Anne Berit
Nedrebø: Om planter og
tradisjon
Før i tida ble plantene
mye mer utnyttet. Høymolstengelen ble tygd
på. Tettegras og soldogg
er begge kjøttetende
planter (spiser insekter),
og disse to plantene ble brukt som
”legemiddel”. Soldogg smurte man seg med
hvis man hadde fått ringorm. Bladene på tettegras ble lagt i nysilt melk. Denne melka skulle
bli ekstra god og seig når den stod i varmen, og
”tettemelk” skulle være sunt. Overtro var også
knyttet til bruken av soldogg og tettegras.
Det ble videre referert fra peismøtene se side 1

