ROTARYMØTE 30.08.
Møteplass Rotarykjelleren
Møteleder: President Egil Vatne
Sang: ”Løft ditt hode du raske gutt ”
Frammøte: 83,8 %

4: Det tar for lang tid å skaffe nytt og bedre utstyr pga tungrodd bevilgningsprosess
5: Trangere budsjetter.
På spørsmål fikk vi vite at slag og akuttpasienter taes på alle tre sykehusene i Agder
Tor Erik

Grattis til Rolf med de 80 år.
Arne Bjørnstad og Ragnar Lofstad takket
for Pål Harris Fellow.

Skjemt

Kveldens kåsør var Rune Jonassen ved Sørlandet Sykehus.
Tema var : Status og Utviklingsperspektiv
Først litt " facts "
Forvalter årlig 4,5 milliarder. Er en del av
helse sør -øst som igjen dekker 3/4 av Norges befolkning.
Foretaket driver godt og er oppgradert. Har
stor forskningsavdeling med fokus på innovasjon
Behandler 86% av pasientene i eget område.
Utfordringer:
1. Opprettholde og utvikle store nokk fagmiljøer
2: Eldrebølgen: Aldersgruppen 67 til 79
vil øke med 80%
3: Knapphet på personell. 44% av de arbeidsføre vil måtte jobbe i helsesektoren

- Mamma, her står det at de søker
statister til teateret. Hva er en statist?
- En statist er en som bare er med, men aldri
sier noe.
- Å, det må være noe for pappa!

Jeg har flere ganger etterlyst noen ord
fra hovedkomiteene. Det er interessant
for oss å høre/se hvilke planer dere har
for dette Rotaryåret. Kom med de!
Like ens burde vi igjen få inn litt Rotary
Opplysning.
Jeg har enda en gang forandret litt på
Kjellerposten.
Rammene er tatt bort, og det er forandret
litt på bakgrunnsfargene. Er den nå OK?
- Avventer reaksjoner!
Redaktøren
FRAMMØTE DENNE MÅNED: 64,5 %
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PRESIDENTEN HAR ORDET
Kjære
Rotaryvenner!
Så er nok en
sommermåned
borte og våre
" SOMMERGJESTER" har
forlatt oss.
Ferien for de
fleste av oss er
over, og høsten
kommer fort med
mørke kvelder og kjølige netter.
August har jo vært heller kald og regnfull.
Har faktisk målt hele 110 mm nedbør i løpet av måneden.
Selv har jeg hatt ferie i denne perioden, men en uke i fjellet uten regn var oppløftene og gjorde godt for kropp og sjel .
Jeg har derfor ikke fått med meg 3 møter
med tilhørende foredrag og fabrikkbesøket
på Solfjeld Møbelfabrikk.
Jubileumsfesten ble en stor suksess. Jeg må
innrømme at jeg nok var temmelig svett,
både før og under festen etter kun en måned som president .

Takket være en meget dyktig festkomitee,
ledet av Svein, ble dette en meget trivelig
kveld.
- Har fått svært mange positive tilbakemeldinger på dette, både fra medlemmer
og gjester.
Paul Harris Fellow, som ble delt ut til Ingebjørg, Ragnar og Arne, var stort og det var
meget fortjent.
De har alle vært til stor nytte for klubben
og omgivelsene.
Vi hadde jo også gleden av å ha to av våre
tidligere Paul Harris Fellows tilstede, Harald Halvorsen og Karl Ragnar Hafsten.
Øyvind Bjorvatten, som er den tredje gjenlevende måtte melde avbud.

I dette nummeret kan du lese om:

Programmer framover:

* ”Internett og IT, bruk og misbruk”
v/Kjetil Helberg.
* Besøk på Solfjeld Møbelfabrikk.
* Deep Sea Supply Plc v/ Olaf Jørg.
* NAV v/Svein J.
* ”Sørlandet Sykehus” v/Jan Roger Olsen.
* 60-årsjubileet. (Innlegg)

Takk til Trygve for et fint og informativt
"JUBILEUMSHEFTE" med klipp fra vår
60-årige historie.
Det må ha vært en tidkrevende oppgave å
samle alt dette mellom to permer.
De av våre medlemmer som ikke kunne
delta på festen bør få med seg et eksemplar
av dette. Det ligger flere i Kjelleren.
Ellers ser jeg frem til å delta på Distriktssamlingen i Tønsberg første helg i september.
Egil

06.09.: Klubbaften.
13.09.: Bedriftsbesøk på
TeamTec.
20.09.: Bedriftsbesøk på
Kontrast.
27.09.: Skolebygging i Afrika.
v/Bjarne Hellum.
04.10.: Club Assembley.

ROTARYMØTE 02.08.10
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: Visepresident Tore Leo Dalen
Gjester: Biering, Didrichsen og Fagerland
Frammøte: 58,1%
Kveldens foredrag ble holdt av
Kjetil Helberg fra
det digitale vaktselskapet Secode. Firmaet har en avdeling i Arendal hvor
han jobber ut fra.

BEDRIFTSBESØK 9/8 2010
Mange av oss hadde tydeligvis sett frem til å
besøke Solfjeld Møbelfabrikk. Det var bra oppmøte fra klubben samt sommergjestene.
Asbjørn Solfjeld ønsket velkommen mens Ellen
Futtrup serverte kaffe og gjærbakst.

Brødrene Nicolay og Erling Solfjeld startet
Solfjelds Møbelfabrikk AS i 1934. Fra en allsidig møbelproduksjon har bedriften bygget seg
opp til å bli spesialleverandør av vinduer og innredninger til alle rom i huset, samt forretninger,
Internett og IT er en hoteller og skip. Underveis har bedriften hatt
virksomhet som fo- forskjellige tilholdssteder frem til de i fjor flyttet
regår døgnet rundt, inn i nytt bygg med adresse Solfjellveien 1.
med masser av muligheter og positive Asbjørn (barnebarnet til Nicolay) er daglig leder
mens Georg (sønn til Erling) er ansvarlig for
effekter. Internett
salg og produksjon. De eier bedriften sammen
og IT sover aldri,
med hver sin halvdel.
og det gjør heller
ikke de mørke sideVi fikk også en omvisning i butikken. Ellen
ne de fører med seg. IT-sikkerhet må derfor
viste frem finesser på kjøkken, garderober og
være en prosess som består av forebyggende
innredninger. Her får man kjøpt madrasser, innarbeid og vedvarende årvåkenhet. Secode er
vendige dører, utgangs dører, kjøkken, trådhyldet ledende digitale vaktselskapet i Norden. De
ler, garderober, trapper for øverloft, håndtak,
tilbyr sikkerhetsovervåking, test og rådgivning vinduer samt spesiallagde senger eller møbler.
til offentlige og private virksomheter.
Skal en ha behov for noen av overnevnte proHelberg forklarte om farene ved å ikke beskyt- dukter så vet vi nå hvor dette selges.
te seg og være godtroende i dataverdenen. Det
var flere spørsmål fra tilhørerne om hvordan
Produksjonslokale vitnet om god planlegging,
man sikkert kan bruke internettet. Et godt anti- struktur og tilrettelagte arbeidsforhold. Asbjørn
virusprogram er å anbefale, for eks. Securina. viste oss prosessen fra innkjøp av kjerneved
Det ble avklart at med litt skepsis og sunt fol- frem til ferdig malte vinduer.
kevett så er verken internett eller telefon farlig Han fremhevet at det alltid satses på kvalitet,
både ved valg av materialer og utførelse.
i bruk for menigmann. Hackere er blitt mer
opptatt av store penger og bryter seg heller inn Skjult inn mot fjellet ligger det ei kvern og et
flisfyringsanlegg. Dette gjør at bygget varmes
der hvor det finnes.
opp av det som ellers ville vært avfall eller bøss
Husk alltid på at hvis man legger ut bilder av
seg selv eller familie på forskjellige elektronis- til gårder.

ke møteplasser eller hjemmesider, kan de lett
Etter omvisningen ble det anledning til ytterlige
manipuleres og misbrukes.
spørsmål for de som hadde behov for det.
Er du i tvil om programmene du bruker er gode
Frode
nok, er det kanskje lurt å kontakte en proffesjonell for å være trygg.
Helberg opplyste om sin adresse
kjetil.helberg@secode.no for ev. spørsmål eller
bestillinger.

Frode

Ord på veien

Den mätta dagen, er aldring størst.
Den bästa dagen er en dag av tørst.

ROTARYMØTE 16.08.10
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: Past president Tore Leo Dalen
Gjester: 1
Oppmøte: 58,1%
Program: Presentasjon av rederi på Sørlandet
v/ Olaf Jørg Hafredal
I presidentens feriefravær ønsket past president
Tore Leo velkommen til kveldens møte.
Etter kveldens sang minnet Svein om den kommende jubileumsfest, og deretter overtok Olaf
med kveldens tema: Presentasjon av rederi på
Sørlandet, hvor han selv er sentralt plassert.
Deep Sea Supply Plc (AS) ble etablert som et nytt
oversjøisk forsynings- og service-selskap for å si
det med norske ord, men supply-rederi er nå mye
enklere da. Det ble etablert i løpet av 2004 -05
som et oversjøisk selskap med formål å drifte en
flåte av AHTS-båter. Selskapet er registrert på
Kypros men har sitt hovedkontor på Krøgenes i
Arendal. Der er det 14 ansatte, og de arbeider i
hovedsak med markedsføring og forretningsutvikling, og målet er å bli en anerkjent operatør med
høy faglig kvalitet. Selskapet er også etablert i
Singapor og Brasil. For tiden har selskapet 23
supply-båter i drift. De fleste av båtene ble overtatt fra Fredriksens seatankers. Fredriksen kontrollerer da også 34% av aksjene i DSS. Fartøyene
utfører oppgaver som ankerhåndtering, slep, og
ikke minst levering av alt hva man trenger og bruker om bord på plattformene. Disse båtene er spesialkonstruert for disse oppgavene, er uhyre manøvreringsdyktige og har kolossal trekkraft. Selskapet samarbeider aktivt med selskaper i andre
land. F.t. har de 5 båter ved Brasil, 2 ved VestAfrika, 4 i Syd-Øst Asia, 4 ved Kina, 4 i Middelhavet og 5 i Nordsjøen. De fleste i faste oppdrag,
men det er også et marked for tilfeldige enkeltoppdrag å betjene. Båtene er bemannet med 13 –
15 mannskaper. Det er en utfordring å finne tilstrekkelig kvalifiserte sjøfolk, som hentes inn
”land og strand rundt”. Det kan da også være aktuelt å skolere og utdanne folk der tilgangen er
dårlig.
Dette er i korte trekk hva Olaf presenterte i et meget interessant og innholdsrikt foredrag og hva
referenten etter evne klarte å få med seg – forhåpentligvis uten for mange feil.
Reidar

ROTARYMØTE 23.08.10
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Egil Vatne

Kveldens sang:
Program NAV v/ Svein Jordahl
Gjester:
Oppmøte: 54,8%%
En ferieuthvilt president ønsket en ikke alt for
stor forsamling velkommen og konstaterte at feriegjestene tydeligvis hadde reist hjem etter sommeren. Han opplyste at guvernørens ukebrev nå
betegnes som ”Nyhetsbrev”. Referenten har tatt
en rask kikk på nettet og anbefaler andre å gjøre
det samme. Det er mye interessant Rotary-stoff
der. Ukebrevet er oversiktlig og greit å lese.
Deretter redegjorde Svein for siste gang om jubileumsfesten.
Kveldens program skulle være om Turistforeningen, men kveldens foredragsholder hadde forfall.
I stedet stilte Svein sporty opp med det foredraget
han den 20. september skulle holde om NAV
Aust-Agder. Det hadde han da ikke fått tid til å
forberede, men tydeligvis har han det meste av
den etaten i hodet og delte det villig med oss på
en interessant og oversiktlig måte. I 2000 ble det
besluttet at statlige A-etat og de kommunale
Trygde- og Sosialetater skulle slås sammen for å
skape et offentlig servicekontor innen denne sektoren hvor alle som henvender seg kan få hjelp
uten å bli sendt rundt mellom ulike offentlige
kontorer. Svein har vært prosjektleder for dette
arbeidet, som har vært tidkrevende og til dels meget komplisert. Samkjøring av ulike etater, kulturer, arbeidsreglementer, budsjetter, m.m. krevde
mye forhandling og kompromissløsninger. Politisk behandling i de berørte kommuner måtte også
til og det var ikke alltid lett å få etablert samarbeid. 1. juli 2009 var det etablert her i fylket. Det
er nå lik åpningstid ved de forskjellige kontorene
og lønns- og arbeidsvilkår er samordnet. Det høres på papiret greit ut, men det har vært krevende
å endre og samkjøre gamle innarbeidede rutiner
og regelverk, samt utveksle fagkunnskap, slik at
statlige og kommunalt ansatte kan arbeide på
tvers av gamle grenser. For å avlaste de lokale
kontorene er det nå et sentralt kundesenter på Harebakken. Dit går alle telefonhenvendelser som
også blir forsøkt behandlet der før kunden eventuelt settes over til sitt lokale kontor. Administrasjon og lønnsforhold administreres som før av
både stat og kommune. Tanken om å få NAV omgjort til èn etat har for lengst meldt seg.
Så langt kan sammenlignende statistikk vise at
NAV Aust-Agder faktisk gjør det godt.
Reidar
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Tvedestrand Rotaryklubbs 60års-jubileum.
Dato: fredag 27. august 2010 fra kl
18.45
Sted: Rådhuset, Tvedestrand
Tilstede: 46 innbudte gjester, ledsagere
og rotaryanere.
Tvedestrand Rotaryklubb ble chartret i
1950, med registrert charterdato 1. juli.
60 års jubileumsfest ble arrangert 27. august 2010.
En festkomité bestående av Svein Jordahl
(leder), Ellen Nora Bodin, Bjørn Walle,
Helge Nilsen og presidenten hadde forberedt og stod ansvarlig for gjennomføring
av festen.
Innbudte gjester som var tilstede: fylkesmann Øystein Djupedal, ordfører Jan Dukene m/ledsager, PHF Harald Halvorsen
m/ledsager, Per A. Filseth representerte
Rotarydistriktet og Guvernøren, Jørgen
Halvorsen fra Fadderklubben Risør Rotaryklubb.
Festen ble innledet med aperitiff før man
gikk til bords i 2. etasje i rådhuset.
Presidenten ønsket velkommen og overlot ordet til toastmaster Svein.
Karl Ragnar leste sin prolog, og tvedestrandssangen ble avsunget før det ble
invitert til et vakkert og assortert koldtbord.
Maten var levert av Idar Sundsdal og
høstet mange lovord.
Øl, vin eller alkoholfritt ble servert.

Fylkesmann hilste klubben og talte om
utfordringer i Aust-Agder.
Han trakk frem 5 forhold som man måtte
arbeide med: barns levekår, levekår og
deltagelse i arbeidslivet, samferdsel, bli
synlig i samfunnet og i landet og arbeidet
for levende bysentra.
Ordfører hilste også klubben og trakk
frem de utfordringer Tvedestrand kommune står overfor de kommende årene.
Det var hilsen fra distriktet og Guvernør,
og klubben ble overrakt 2000 kroner til
prosjekt.
Jørgen Halvorsen hilste fra Risør Rotaryklubb.
Under taffelet presenterte Trygve klubbens historie og fortalte om hendelser og
begivenheter som han enten hadde opplevd eller funnet beskrevet i referater.
Trygve hadde også laget et hefte med en
oppsummering av klubbens 60 år.
Harald Halvorsen takket for invitasjonen
og for maten.
Under kaffen underholdt en større dansetrupp fra DDD og høstet stor applaus.
Presidenten tok så regien og kalte frem
Arne Bjørnstad, Ingebjørg og Ragnar
Lofstad. Disse ble under en høytidelig seremoni utnevnt til Paul Harris Fellows.
Festen fortsatte med dans og hyggelig sosialt samvær ut i de små timer.
Tvedestrandsposten var tilstede under
festen og det ble en fyldig reportasje,
både i papiravisen og i avisens nettutgave.
Svein

Tvedestrand Rotaryklubbs 60års-jubileum.
Dato: fredag 27. august 2010 fra kl
18.45
Sted: Rådhuset, Tvedestrand
Tilstede: 46 innbudte gjester, ledsagere
og rotaryanere.
Tvedestrand Rotaryklubb ble chartret i
1950, med registrert charterdato 1. juli.
60 års jubileumsfest ble arrangert 27. august 2010.
En festkomité bestående av Svein Jordahl
(leder), Ellen Nora Bodin, Bjørn Walle,
Helge Nilsen og presidenten hadde forberedt og stod ansvarlig for gjennomføring
av festen.
Innbudte gjester som var tilstede: fylkesmann Øystein Djupedal, ordfører Jan Dukene m/ledsager, PHF Harald Halvorsen
m/ledsager, Per A. Filseth representerte
Rotarydistriktet og Guvernøren, Jørgen
Halvorsen fra Fadderklubben Risør Rotaryklubb.
Festen ble innledet med aperitiff før man
gikk til bords i 2. etasje i rådhuset.
Presidenten ønsket velkommen og overlot ordet til toastmaster Svein.
Karl Ragnar leste sin prolog, og tvedestrandssangen ble avsunget før det ble
invitert til et vakkert og assortert koldtbord.
Maten var levert av Idar Sundsdal og
høstet mange lovord.
Øl, vin eller alkoholfritt ble servert.

Fylkesmann hilste klubben og talte om
utfordringer i Aust-Agder.
Han trakk frem 5 forhold som man måtte
arbeide med: barns levekår, levekår og
deltagelse i arbeidslivet, samferdsel, bli
synlig i samfunnet og i landet og arbeidet
for levende bysentra.
Ordfører hilste også klubben og trakk
frem de utfordringer Tvedestrand kommune står overfor de kommende årene.
Det var hilsen fra distriktet og Guvernør,
og klubben ble overrakt 2000 kroner til
prosjekt.
Jørgen Halvorsen hilste fra Risør Rotaryklubb.
Under taffelet presenterte Trygve klubbens historie og fortalte om hendelser og
begivenheter som han enten hadde opplevd eller funnet beskrevet i referater.
Trygve hadde også laget et hefte med en
oppsummering av klubbens 60 år.
Harald Halvorsen takket for invitasjonen
og for maten.
Under kaffen underholdt en større dansetrupp fra DDD og høstet stor applaus.
Presidenten tok så regien og kalte frem
Arne Bjørnstad, Ingebjørg og Ragnar
Lofstad. Disse ble under en høytidelig seremoni utnevnt til Paul Harris Fellows.
Festen fortsatte med dans og hyggelig sosialt samvær ut i de små timer.
Tvedestrandsposten var tilstede under
festen og det ble en fyldig reportasje,
både i papiravisen og i avisens nettutgave.
Svein

