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Av prosjekter kunne vi tenke oss å invitere 
Morten H. Storm inn til et foredrag, der han 
fortalte litt om sitt prosjekt i Afrika. Noe for 
klubben å engasjere seg i ?? 
Tvedestrands Næringsforum : Også invitere 
dem til klubben – har de prosjekt på gang som 
kunne være av interesse for oss  
 
MØTE I ROTARYKJELLEREN 29.09. 
Møtet ble ledet av president Bjørn, tilbake etter 
ferie og feiring av sin 60-års dag. 
Sang: Nr. 58 : ”Eg gjette tulla” 
Gratulasjoner : Helge Nilsen med den 28.09. 
Birger hilste fra Emil D., hadde truffet ham i 
Oslo. 
3 minutter ved Tor Erik. Fortalte om ”kamera 
på trappen”. Et dummy-kamera som han med 
vilje glemte ute på trappen i perioden fra juni 
til august. 
I løpet av sommeren ble kamera brakt inn i bu-
tikken av ca 700 personer, så det viser seg at 
ærligheten blant folk er stor. Alle fikk sitt navn 
registrert og ble med i en trekning på et Olym-
pus kamera til kr 3.000,-. Vinner ble for øvrig 
Rikke Løvseth. 
Men en dag midt i august ble det tatt – og siden 
har ingen sett det. Historien var nå blitt kjent i 
et par radiostasjoner og Tor Erik skulle bl.a  

intervjues av Norgeskanalen. Hvorfor det ikke 
ble stjålet før – Tor Erik trodde det var fordi ” 
folk blir snille og ærlige når de kommer til 
Tvedestrand”... 
Kveldens mest høytidelige handling var opptak 
av nytt medlem. Line Abrahamsen ble medlem 
av Tvedestrand Rotaryklubb og ble presentert 
av sin  fadder ,Trygve Eriksen.  
Vi får nok høre mer om Line i hennes ego-
foredrag, kanskje en gang i løpet av 2009. 
Men , velkommen i klubben, Line !!! 
Einar Johnsen  snakket om arbeidet med å 
skaffe nye medlemmer. Hadde utarbeidet lister 
til fadderne, og det blir nå viktig at disse tar 
kontakt med foreslåtte kandidater og gir tilba-
kemelding til Einar – innen fristens utløp !! 
Ansvaret er nå 100% på fadderne – og det skal 
være skriftlig svar tilbake slik at dette kan bli 
skikkelig registrert. 
Ole Devold fortalte litt om besøk i ett par andre 
klubber, sammen med guvernøren. Dette med 
bakgrunn i hans rolle som assisterende guver-
nør. Bl.a. hadde han vært i Langesund og Kra-
gerø. Helt ”greie” klubber, men på langt nær 
den samme stemningen og miljø som vi har i 
vår klubb. Dette er jo noe vi må ta vare på – og 
videreutvikle. 
Kveldens fremmøte var imponerende : 91,6% 
Vinner lodd : Nr 51 – Egil Vatne 
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FRAMMØTE DENNE MÅNED: 79,1% 

100 %: Arne, Asbjørn, Egil, Ole Ja-
cob, Reidar, Rolf, Tanja, Tor Erik 
Møtt i andre klubber:  
Ingen i september 
 
 

 
Bjørn Walle     04.09.48 
Helge Nilsen  28.09.54  
Ole J. Devold 30.10.63 
 
  

PRESIDENTEN HAR ORDET 
Enda en måned er 
historie. Septem-
ber ble en måned 
med mye uteakti-
vitet for klubben. 
På mandag 29. 
september oppfyl-
te vi klubbens og 
guvernørens vik-
tigste mål for in-
neværende Rota-
ryår - opptak av 
nytt medlem.  

Line Abrahamsen svarte ja til å bli medlem i 
Tvedestrand Rotary Klubb.  

Et hyggelig øyeblikk for oss alle.  
Lykke til Line og velkommen i klubben. 
Besøket på Sandøya Båtdekk var bra. Vi fikk 
en god innføring i et nisjeprodukt der bedrif-
ten hadde utviklet spesialkompetanse for å 
kunne betjene sine kunder best mulig. Båt-
markedet er ikke det beste i disse dager, men 
en bedrift som Sandøya Båtdekk har mulig-
heter til å tilpasse seg situasjonen og vil klare 
seg selv om markedet er tøft. 
Peisaften ble gjennomført hos 3 verter, og 
presidenten venter spent på tilbakespill på 
programforslag og aktiviteter vi bør satse på 
framover for vår klubb. 

 
I oktober måned blir høydepunktet besøket 
fra guvernøren den 20. oktober. La oss møte 
så mange som mulig denne kvelden og vise 
guvernøren at vi har en aktiv klubb der med-
lemmene liker å komme og der miljøet er 
godt. 
Vel møtt til aktive og hyggelige møter i ok-
tober. 
 
 
Peiskveldene er alltid hyggelige, og resultatene av 
samtalene blir i de fleste tilfeller benyttet i klub-
bens planer framover. 

Hos Roald, til venstre på bildet, var det topp stem-
ning - ikke minst fordi hans bedre halvdel disket 
opp med deilig mat og drikke. Veldig trivelig!   

Programmer framover: 
06.10. Ref. fra peismøte og Club 
assembley. 
13.10. Flødevigen Forskningssta  
 sjon. 
20.10. Guvernørbesøk. 
27.10. Homøpati, hva er det? 
 v/Bechen. 
03.11. Klubbaften og nominasjon. 
10.11. Julebord. 
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Bjørn Walle 
president 

Oddvar Pedersen 

Oddvar Pedersen 

Forts. fra forrige side 

Her omkranset av president og hennes fadder, 
Trygve Eriksen. 



Forts. neste side 

MØTE I ROTARYKJELLEREN 01.09. 

I president Bjørn's fravær ledet Tore Leo Da-
len møtet. 
Vår president er dratt til Kreta der han tors-
dag 4. september skal feire sin 60 års dag. 
Gratulerer !! 
Sang : Nr 29 "Lugn vilar sjøn" 
Det var intet foredrag denne mandagen. Det 
var kameratskapsaften der presidenten hadde 
gitt lederne i alle komiteene i oppdrag å sam-
le sine tropper denne kvelden og diskutere 
planer, aktiviteter i det kommende rotaryår. 
Men, som Tore Leo uttrykte det, vi får la 
skravla gå en liten stund rundt bordet før vi 
begynner arbeidet. Og forsamlingen var ikke 
vanskelig å be. 
Praten gikk også livlig da man begynte å job-
be i grupper. I fokus stod bl.a. klubbens øko-
nomi, programforslag for perioden januar - 
juni 2009, og jeg tror allerede denne kvelden 
at det kom mange forslag på blokken. Her har 
imidlertid alle klubbens medlemmer et an-
svar, forslag til interessante foredrag mottas 
selvsagt med takk. 
Det ble diskutert forslag til sommertur og i 
kommunikasjonskomiteen var det enighet om 
at man måtte forsøke å synliggjøre klubben 
og klubbens mange tiltak bedre i media, først 
og fremst lokalpressen, men enkelte ganger 
også med innlegg til Rotary Norden. Her 
har klubben så absolutt mye upløyd mark. 
Komiteene kom ikke i mål, det var ei heller 
meningen, men arbeidene kom godt i gang. 
Det blir nok en Club assembly aften senere i 
høst der alt "syes sammen" før guvenørbesø-
ket. 
Det var et imponerende fremmøte denne 
kvelden : 75%, Bra !! 
Kveldens vinnerlodd var nr. 54 - og vinner 
ble Asbjørn Bråtane. 
 
MØTE I ROTARY-
KJELLEREN 08.09. 
Møtet ble ledet av Tore Leo  i president Bjørn’s 
fravær. 
Bjørn ble derimot gratulert med den 4. septem-

ber, da rundet den gutten 60 år. 
Sang : Nr 33 Høstsang av Welhaven. 
Birger Solfjeld : 
Birger rundet 80 år for kort tid tilbake og takket 
for blomstene han hadde fått fra klubben, overle-
vert av presidenten. 
Han hadde også vært på en pensjonisttur til 
Bornholm, hjemveien gikk opp Danmark og da 
de hadde  et opphold i Hobro, traff han Hans 
Peder, en gammel rotaryvenn fra klubben der 
nede, for øvrig den danske  vennskapsklubben 
til Tvedestrand. 
Tor Erik minnet alle medlemmene om at det var 
tid for å betale kontingenten. Så hermed er alle 
minnet på det – la kassereren slippe å purre 
opp ! 
Tore Leo delte også noen høsttanker med oss før 
han gav ordet til kveldens foredragsholder, Kje-
til Torp, som til daglig er enhetsleder for flykt-
ningetjenesten i Vegårshei kommune. 
Han kunne fortelle at han hadde jobbet med 
flyktninger i 8 år og trivdes meget godt i jobben. 
I dag var der 80 flyktninger i kommunen, 20 
husholdninger. Av disse var 75% helt økono-
misk selvhjulpne og ca 50% eide sin egen bolig. 
75% av husstandene hadde sertifikat og egen bil. 
4 av flyktningene var på K-valglisten og 2 ble 
innvalgt. 
De første flyktningene kom til Vegårshei i 1989. 
Det var først somaliere, senere også fra Bosnia, 
Armenia, Tsjetsjenia og Irak. 
De fleste hadde blitt boende, men noen hadde 
flyttet, bl.a. på grunn av jobbtilbud og boligpoli-
tikken. 
Fra år 2000 hadde kommunen kommet til at de 
ikke kunne være ”gode på alt”. Satsningsområ-
dene ble  Bolig og Arbeid. – to pilarer i livet. 
Mål var å få dem til å trives på Vegårshei, få fast 
bosetting. Skulle også jobbe med språket og det 
var også satt som mål at de skulle ha sin egen 
bolig i løpet av 5 år. 
Kommunen skulle bygge nye boliger, m/ lån og 
tilskuddsordninger fra Husbanken – den såkalte 
”Vegårsheimodellen”. Boligene ble tildelt etter 
ansienitet og egnethet. Boligen ble først leid, 
deretter mulighet for å kjøpe. 
Flyttet man ut kunne disse boligene ikke omset-
tes fritt, da ble de kjøpt tilbake av Vegårshei 
Kommune til regulerte priser. 

Torp skrøt også av bedrifter og bedriftseiere på 
Vegårshei. Mange var velvillige til å ta innvand-
rere i bedriften, om enn ikke alle. Det fantes nok 
enkelttilfeller der holdningene satte en stopper for 
at ikke alle fikk den sjangsen de fortjente. 
Men stort sett gikk det bra og de aller fleste gjor-
de en meget bra jobb. 
Vegårshei kommune har et mål om å ta inn ca 10 
nye innvandrere hvert år. 
Et meget interessant foredrag som uten tvil viste 
at lille Vegårshei kommune hadde kommet meget 
langt med integrering av flyktninger i lokalsam-
funnet og lå nok mange hestehoder foran andre 
kommuner i så henseende. 
Kveldens vinnerlodd: Nr 14 – Terje Skretting 
Fremmøte : 75 % - nok en gang MEGET BRA 
 
ROTARYMØTE 15.09. 
Bedriftsbesøk, SANDØY BÅTDEKK, ØSTERÅ. 
17 rotaryanere samt noen andre interesserte had-
de møtt opp kl 17 30 på bedriften for å være med 
på befaringen. 
Olaf Kristoffersen ønsket velkommen og sammen 
med Jarle Kristoffersen viste de oss gjennom pro-
duksjonen. 
Først på 90 tallet startet O. Kristoffersen opp med 
litt forsøksproduksjon i garasjen hjemme på Bo-
røya. Etter hvert økte etterspørselen og han flyttet 
til den gamle skolen på Østerå, som også ble for 
liten. I 1998 flyttet bedriften til Ubergsmoen og 
fikk lokaler i Nansens bygg der. I 2008 bygget  
bedriften nye produksjonslokaler på Østerå. Ho-
vedproduktet er teak båtdekk først og fremst til 
bruk i fritidsbåter. 5cm tykke teaklister limes til 
polyesterplater som så fuges og bearbeides på 
flere stasjoner. Til renskjæring benyttes en avan-
sert CNC styrt italiensk fres. Alle maler til de fas-
te kundene ligger nå lagret i maskinen. Dette sys-
temet reduserer produksjonstiden med ca. 30%, 
og  nøyaktigheten blir 100%. Alt er laget etter 
maler og passer perfekt i båtene. Dekkelementene 
limes så direkte på båten. Nå som bedriften ligger 
i vannkanten med kaifront kan de lett ta imot 
større båter som ønsker å få lagt teakdekk. Før 
måtte de reise til båten for å ta mål. Nå er alt mye 
enklere. 
Bedriften har i det siste eksperimentert med andre 
treslag enn teak. De har kommet opp med lønn 
som er impregnert med et avfallsprodukt fra suk-
kerproduksjonen. Treet likner mye på teak, men 
er sterkere og like bestandig mot fukt. 

Årsproduksjonen er ca. 10 000 m2 båtdekk. Om-
setningen ligger på 20 – 22 mill. kroner i året og 
bedriften har 20 ansatte. 
Imidlertid har det blitt bråstopp hos mange av 
båtprodusentene , og dette merker også Sandøy 
Båtdekk som har måttet permittere havle ar-
beidstokken . 
Imidlertid har bedriften hatt flere gode år og ser 
ikke mørkt på fremtiden. 
Vi avsluttet med kaffe og kake i kantina. 
TAKK TIL SANDØY BÅTDEKK.  
 
ROTARYMOTE 22.09. 
Denne kvelden var det peismøter, der verter var 
Ragnar Lofstad, Mads Oppegaard og Roald Ol-
derbakk. 
Referenten var denne kvelden hos Roald, og no-
tatet er fra møtet der. 
Vi vil senere komme tilbake til tilbakemeldingen 
fra de to andre peismøtene. 
Tilstede hos Roald var – i tillegg til verten, Hilde 
M. Nistov, Ole Jacob Thorsen, Tore Leo Dalen, 
Karl R. Hafsten, Svein Inge Marcussen og Odd-
var Pedersen. 
Forfall fra Trygve Eriksen og Rolf Andreassen. 
Vi ble servert nydelige snitter og deilig kake, vi 
kan bare takke verten – og kanskje ikke minst 
hans fru – for en deilig oppvartning. 
Kveldens tema var Programforslag for våren 
2009 og  forslag til prosjekter klubben kunne 
engasjere seg i. 
Diskusjonen gikk livlig og noen av forlagene som 
kom frem var som følger: 

Ny E-18 Tvedestrand – Arendal, v/ Finn Ole 
Jørgensen 
Vinmonopolet, v/ny daglig leder Helge  
Haugen 
NAV / flyktningearbeidet, v/ Anneli  
Brandfjell Olsen 
Tema Kirkene i kommunen, v/ Guttorm  
Nilsen 
Med Tvedestrand Kommune inn i 2009, v/ 
Jarle Bjørn Hanken 
Sidsel Hanum : ” Prosjekt med uveksling av 
kunstnere fra Nigeria” 
Internt program: Fokus på ungdom og  
Rotarys Sommerturer 
Risøy Folkehøyskole, v/ nye rektoren 
Politiet, fokus på lovbrudd og kriminalitet i 
Tvedestrand, v/ Anne-Grethe Glemming 

Oddvar Pedersen 

Oddvar Pedersen 

Oddvar Pedersen 


