ROTARYMØTE 29.06.
Møteplass: Rotarykjelleren
Kveldens møteleder: President Bjørn
Kveldens sang: ”Jeg blir så glad../Hurra for deg..”
Kveldens program: Presidentskifte
Presidenten ønsket velkommen, spesielt velkommen til vår nye president Tore Leo, og til våre to
faste sommergjester, Emil Didrichsen og
Odd Fagerland.
Kjellerposten for mai var ferdig og ble utdelt.
Ole Jacob gikk gjennom nytt programoppsett for
nytt Rotaryår, og frem til jul.
Programmet ble delt ut i klubben. Han minnet oss
om sommerturen 20. juli, som i år går til Hillestad, pluss at bussen skal kjøre helt til topps for
å få et overblikk over det nye hytteområdet der
oppe. Bussen går fra rutebilstasjonen kl. 16.30.
Kveldens program, Presidentskifte:
Avtroppende
president Bjørn
konkluderte med
at dette har vært
et godt Rotaryår.
Vi har i år fått 6
nye medlemmer
og ikke mistet
en eneste en.
Han poengterte
spesielt at han
aldri hadde fått
et nei fra noen
når det måtte
gjøres en ekstra
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Ragnar Lofstad
Hilde M. Nistov
Karl R. Hafsten
Birger Solfjeld

25.07.43
31.07.58
17.08.26
22.08.28
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innsats. Noen medlemmer yter mer en andre, men
det kan endre seg til neste år.
Vi har en klubb vi kan være stolte av, for med
over 70 % i fremmøte tyder det på god trivsel og
et godt kameratskap.
Påtroppende president Tore Leo
takket Bjørn for en fin og lun ledelse av klubben
dette Rotaryåret, og overrakte en blomst som et
synlig tegn på en god innsats.
Tore Leo takket for tillitten, og mente at vi nå har
børstet støv av en gammel president. Han har store ambisjoner for sitt Rotaryår, og siterte årets
motto,
”Rotary`s fremtid ligger i dine hender”.
Av viktige og faste
poster for kommende
år ble nevnt; Minst 3
nye medlemmer, peiskvelder, gode foredragsholdere, kjellerposten, komitéformennenes arbeidsmøter,
sommertur, ut i det blå, 3-minutter, osv.
Han ønsket også å holde på klubbens tradisjonelle
aktiviteter som Honnørfesten og besøket på Strannasenteret. - Sammen skal vi klare å skape et aktivt, fint og hyggelig Rotaryår.
Så gikk praten livlig rundt bordene, de minuttene
som var igjen.
Tor Erik fikk avslutningsvis ordet og takket avtroppende president for et godt og hyggelig Rotaryår.
Presidenten minnet oss om neste møte ”Inntrykk
fra Portugal” v/Trygve.
Helge Nilsen

FRAMMØTE DENNE MÅNED: 76,1%
100 %: Anne Berit, Arne, Asbjørn, Birger,
Bjørn, Egil, Ellen Nora, Karl Ragnar, Line,
Ole Jacob, Ole Joacim, Tanja, Tor Olav, Tor
Erik, Trygve,
Møtt i andre klubber:
Ingen meldte.
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PRESIDENTEN HAR ORDET
Ja så er også
juni måned historie. En måned
med mange fine
møter og store
variasjoner.
Foredraget til
Sven Inge om
hans erfaring
som nyetablerer
var veldig interessant. Vi fikk et innblikk i hvor tøft og
krevende det er å være nyetablerer der
lederen må ha en finger med i alt som
skjer og skal skje i firmaet. Stå på, dette
klarer du bra!

President/fadder Bjørn sammen med 5 av årets
nye medlemmer og to andre faddere.

Siste møte i juni, den 29. var det tradisjonen tro presidentskifte. Tore Leo går
på med ny energi, og vi er både spente
og forventningsfulle på hvordan han vil
forme sitt rotaryår som president. Lykke
til Tore Leo!

Og så til slutt. Tusen takk til alle medTuren ut i det blå 15. juni til Gunvor og lemmene for et hyggelig og interessant
Ole Jacob var svært vellykket. Alle koste år. En spesiell takk til styret og komiteleseg og maten var god.
dere for et godt samarbeid og en ekstra
Stor takk til Gunvor og Ole Jacob og til takk til dere som har ytt litt ekstra for
Ingebjørg og Ragnar.
klubben.
22. juni hadde Ole Jørgen Olsen, daglig Rotaryhjulet har gått et hakk videre, og
leder i Arendal & Omegn Golfklubb, et vi ser fram til det nye året med Tore Leo
interessant foredrag om klubben og golf som president.
Bjørn
generelt.
Programmer framover:
Det er nok flere som kan tenke seg å bli
golfere når en hører hva det gir tilbake til
den enkelte.
Denne kvelden hadde vi også opptak av
nytt medlem i klubben. Hjertelig velkommen til Olaf Jørg.
Nå har vi altså fått 6 nye medlemmer i
dette rotaryåret og det er vi stolte av.

06.07.: Åpent
13.07.: Foredrag ved gjest
20.07.: Sommertur
27.07.: ”Siste kapittel med ny kone”
v/Emil Didrichsen
03.08.: Foredrag ved gjest
10.08.: Livstestamente, er det nødvendig?
v/ Reidar Kjelstrup

ROTARYMØTE 08.06
Møteplass: Rotarykjelleren
Kveldens møteleder: President Bjørn
Kveldens sang: ”Steinbrytervise”
Kveldens program: ”Min erfaring som nyetablert v/Svein Inge”
Referat:
Presidenten ønsket velkommen, spesielt velkommen til to av våre faste sommergjester.
Presidenten gratulerte to av medlemmene våre
med vell overstått bursdagsfeiring. Tor Erik
med 17/5 og Mats med 5/6.
Presidenten refererte til brev fra Guvernøren
vår, og oppfordret alle til å lese brevet.
Einar er tilbake fra en liten permisjon og var
glad for å være tilbake igjen. Han refererte fra
et møte i Kristiansand 22/4 om medlemsutvikling, der han fikk svært mye skryt for klubbens utvikling de siste årene. Tvedestrand var
den klubben med størst tilgang av medlemmer, og spesielt av yngre medlemmer. Rotary
generelt har en markert nedgang av antall
medlemmer. Reidar og Arne ble helt klart
trukket frem som store bidragsytere til den
fine utviklingen vi har i Tvedestrand.
Kveldens program:
”Min erfaring
som nyetablert v/
Svein Inge”
Svein Inge fortalte om en uhyggelig opplevelse han
hadde for en tid
tilbake, der helsen
hadde sviktet.
Han knyttet dette
sammen med situasjonen som nyetablerer, og det stresset og maset som det er å
være en gründer. Han mente han hadde en
”arbeidsdag” på 17-18 timer.
Han startet opp Aqua Minor AS, som driver
med avkloakkering, lenge før han sluttet i
Nordsjøen. Så etablerte han Stranna Eiendom
AS, som driver med nybygg, restaurering osv.
Her benyttes i stor grad Polsk arbeidskraft.
Svein Inges filosofi er at alle arbeidstakerne
skal behandles likt og skikkelig uansett hvor
de kommer fra. Han har i dette selskapet an-

satt 13 Norske og 16 polske håndverkere. Han
har også egen arkitekt. Den Polske arbeidskraften rekrutteres gjennom tidligere Polske
arbeidere som bidrar til å formidle ”god” arbeidskraft.
Han kunne fortelle om mange typiske feil som
ble gjort underveis, som han i ettertid har lært
svært mye av. Han kunne også fortelle om
store utestående beløp, om en finanskrise som
vanskeliggjorde finansieringer og øking av
kassakreditten. Videre og om momsen, som
det stadig var vanskelig å finne penger til. De
får mye skryt for det arbeidet de gjør, og de
har mye arbeid fremover.
Det var en stor og spørrelysten forsamling, og
vi takker Svein Inge for en åpen og personlig
fremstilling av sine erfaringer. Avslutningsvis
kunne han love at han skulle bli flinkere til å
deligere, og la andre ta over arbeidsoppgaver
som han kunne frigjøres fra.
Vi ønsker Svein Inge lykke til videre!
Presidenten minnet oss om neste møte ”Ut i
det blå” som i år går til Ole Jacob i Sagesund.
Avgang fra rutebilen kl. 18.30. Han minnet
oss også om medlemsopptaket den 22/6.
Helge Nilsen

ROTARYMØTE 15.06
Møteplass: Fam. Thorsens sommersted i Sagesund
Kveldens møteleder: President
Bjørn/”delegerte”
Denne fine kvelden, ”ut i det blå” var vi invitert til Ole Jacob sitt sommersted i Sagesund.
Han hadde selvfølgelig også ordnet med godt

vær. Selv om det var noe vind og litt mangel
på varme, så kunne vi være ute på terrassen.
hele kvelden.

Ole Jacob ønsket velkommen og fortalte
litt om stedet; om huset og konas familie,
som har hatt stedet
som en familieeiendom i mange år.
Som sedvanlig, var
Ragnar og Ingebjørg i
cateringen, der det for
kvelden ble servert reker med alt tilbehør.
Det ble en kjempefin kveld med mye god mat
og godt tilbehør. Praten gikk livlig rundt bordene - i kapp med ivrige måkeskrik og noe
sporadisk båttrafikk.
Presidenten takket vertskapet for en fin og
hyggelig kveld, ved å overrekke en blomst til
vertinnen med en takk for at vi fikk komme og
tilbringe kvelden i Sagesund. Presidenten takket også Ragnar og Ingebjørg for deres innsats
med mat og drikke.
Helge Nilsen

ROTARYMØTE 22.06
Møteplass: Rotarykjelleren
Kveldens møteleder: President Bjørn
Kveldens sang: ”Mot i brystet”
Kveldens hovedprogram: Golfsporten
Frammøte: 75%
Gjester: Emil Didrichsen og Ole Jørgen Olsen

fra Tvedestrand, mens resten har tilhørighet
andre steder. Klubben skulle gjerne hatt flere
medlemmer fra egen kommune. Det var flere
medlemmer i klubben for noen år siden. Nå er
medlemstallet ca. 1200.
Golf passer for både kvinner og menn i ulike
aldre. Medlemskap er ikke dyrt, heller ikke
vanlig utstyr. Det er mest snakk om en har nok
fritid og vil prioritere golf, samt at en må være
innstilt på å trene en del og ta kurs for å bli en
brukbar spiller.
I Norge er det nå over 200 klubber, så det er
gode muligheter for å drive med sporten i ulike deler av landet.
Arendal og Omegn Golfklubb har godt omdømme. Man holder på med ulike ting for å
skaffe ca. 10 mill. kr i året. Ca 40 % skaffes
via medlemmene, resten på oppdrag fra andre
bedrifter. Klubben er gjeldfri. På årsbasis er
der 5 ½ stilling, men man er flere i høysesongen.
Arendal og omegn Golfklubb var med på å dra
i gang klubbene i Grimstad og i Kragerø.
- Møter noe konkurranse derfra nå.
På Nes Verk er det mulig å spille ”Pay and
play” og en kan få grønt kort ved å gjennomføre meget enkle kurs.
Medlemsopptak
På møtet ble Olaf Jørg Hafredal tatt opp som
medlem i Tvedestrand Rotary Klubb.

Presidenten takket for flott rekeaften hos Ole
Jacob Thorsen, samt overbrakte takk for gave
til Polio Pluss fra Rotary International.
Foredrag om golfsporten v/Ole Jørgen Olsen.
Vi må tilbake til 1754 og St. Andrews i Skottland for å starte historien om golf. I 1924 ble
Oslo Golfklubb stiftet på Bogstad, og dette var
første klubb i Norge.
Norges Golfforbund
ble opprettet i 1948.
Arendal og Omegn
Golfklubb ble stiftet i
1986. Golfanlegget på
Nes Verk er et av Norges mest besøkte, og
det er spesielt godt besøkt om sommeren.
Det er 147 medlemmer

Bjørn Walle var fadder, og de to har kjent
hverandre siden skoledagene. Olaf Jørg tok
utdanning innen shipping, og har hatt flere
spennende jobber. For tiden jobber han for
Deep Sea Supply som markedssjef.
Han ble nytt medlem nr. 6 i 2009, og vi ønsket
ham velkommen i klubben!
Hilde Marie Nistov

