tet 1. desember. Kostnaden for studenten er ca
30 – 40.000. For klubben er utgiften 20 –
25000. Utvekslingsstudenten bør være skoleflink, sosial og utadvendt. Studenten vil bytte
vertsfamilie opptil 3 ganger i det aktuelle året.
For studenter som kommer til Norge, er det
Australia, Espen Jørgensen fra Arendal og
viktig at vertsfamilier er skaffet. De behøver
DYEO Tone Kolbenstvedt, Nedenes Rotary
ikke være rotarianere, men man kan f. eks
snakke med familier som skal sende sønn eller datter ut. Det har vært vellykkede vertsfamilier uten egne ungdommer i huset. I tillegg
til skolegang, deltar studentene som kommer
på mange arrangementer i nasjonal regi. Det
er et poeng at den som kommer lærer seg
norsk. Espen Jørgensen fortalte fra sitt år i
Perth i Australia. Han kom hjem til Norge i
juni 2010. Det var et meget positivt år i Australia der han fikk nytt perspektiv på mye.
Mangt å oppleve og mange nye, gode venner.
Ikke minst familiene han bodde hos. Sui Ann
er student fra Australia som kom til Norge i
januar 2011. Mye er uvant. Hun har bl.a. lært
Tone Kolbenstvedt er leder for undomsutvekslingen i distriktet, DYEO. Hun orienter- seg å stå på ski, noe hun ikke hadde prøvd tidte om utvekslingen og viste film. Rotarys ung- ligere. Hun snakker godt norsk. Trives meget
domsutveksling er med på å skape forståelse, godt i Norge, selv om vårt land ikke var henfordragelighet og fred mellom nasjoner. Det er nes første valg da hun ønsket oppholdsland.
viktig for Rotary å satse på ungdomsutveksSvein
ling og vi må reklamere for ordningen i familien, blant kjente og på skolen. Søknadsfrist
Den beste lønn for god jobb er å ha gjort den.
fra potensielle deltagere er 1. november,
klubbens frist er 15. november og for distrik-

ROTARYMØTE 27.09.10
Sted: Rotarykjelleren
Møteleder: President Egil Vatne
Program NAV v/ Svein Jordahl
Oppmøte: 71%
Gjester: Utvekslingsstudentene Sui Ann fra

Fødselsdager:

FRAMMØTE DENNE MÅNED: 67 %
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Asbjørn, Egil, hilde, Mads, Ole,
Ragnar, Rolf, Svein, Svein Inge, Tanja,
Ole Devold,
30.10.56 Tor Erik.
Asbjørn Bråtane, 30.10.25 Møtt i andre klubber:
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PRESIDENTEN HAR ORDET
Kjære Rotaryvenner!

Så er atter en måned lagt
bak oss og høsten er kommet for alvor. Det er mørkt
når vi går på jobb og mørkt
når vi kommer hjem. De
siste dagene har jo i tillegg
vært så regnfulle.
Måneden startet for meg
med en hyggelig og meget
interessant Distriktskonferanse i Tønsberg, 3.-5. sept.
Tanja var også med i egenskap av vår sekretær. Ole
var der også, men som representant for distriktet.
Vi reiste bortover fredag ettermiddag og ble installert på Hotell Klubben.
Etter innsjekking og registrering, ble vi delt opp i
grupper og tatt med til Home hospitality - besøk i
Rotaryhjem.
Dette var svært hyggelig, da hver gruppe ble på ca.
10-12 deltakere. På denne måten ble vi bedre kjent
og kunne føre en samtale over bordet. Vi ble traktert med nydelige Færder reker, loff, øl og vin.
Utover kvelden ble det kaffe og kaker og noe attåt.
Kvelden ble avsluttet presis kl. 23.00.
Lørdagen rant opp med et fantastisk vær, men det
var jo det ”matnyttige” som skulle fortæres den dagen - åpning av Distriktskonferanse med en kjempefin video av Tønsberg og omegn.
Etter åpningen, var det foredrag ved direktøren for
Nobelinstituttet, Geir Lundestad.
Han opplyste at årets RI- President Ray
Klinginsmith ville komme til årets utdeling av No-

I dette nummeret kan du lese om:
06.09.: Klubbaften.
13.09.: Bedriftsbesøk på TeamTec.
20.09.: Bedriftsbesøk på Kontrast.
27.09.: Rotary ungdomsutveksling.
v/DYEO Tone Kolbenstvedt,
Nedenes Rotary.

bels Fredspris i Oslo.
Etter lunsj, var det foredrag ved Carl Wilhelm
Stenhammer, Rotarys øverste leder gjennom noen
år.
Distriktskonferansens gjennomgående tema var
Fredskapende arbeid.
Lørdag kveld var det stor bankett med 260 deltakere. Under banketten var det utdeling av diverse utmerkelser. Tvedestrand rotaryklubb, sammen
med 4 andre klubber, ble tildelt diplom for å ha bevart og heller øket medlemstallet. Dette var svært
moro, da det jo i vårt distrikt er 45 klubber.
Søndagen åpnet med orgelkonsert i Domkirken,
etterfulgt av foredrag av en meget veltalende og
interessant foredragsholder, Thorvald Stoltenberg.
Han hadde ingen problem med å få salen lydhør.
Som nevnt, var været svært bra - ja, så bra en helg
hadde det ikke vært i Tønsberg i hele sommer, ble
det sagt.
Båttur til Bollærne avsluttet en flott Distriktskonferanse.
Her vandret vi rundt med lokal guide, og vi fikk
servert nydelig fiskesuppe.
Alt i alt en fantastisk tur i et nydelig vær.
- Må berømme Færder Rotaryklubb for et meget
godt arrangement.
Ellers har det jo blitt en del programendringer. Programkomiteen har taklet dette bra. Det ble jo meget
interessante bedriftsbesøk, TeamTech og Kontrast.
Ellers må jeg beklage at det har blitt noe frem- og
tilbake i komiteoppsettet. Men dere får ha meg
unnskyldt - det ikke er så enkelt som en skulle tro.
Egil

Programmer framover:
04.10.: Club Assembley.
11.10.: Skolebygging i Afrika.
v/Bjarne Hellum.
18.10.: Peisaften v/ Presidenten.
25.10.:Besøk Strannasenteret v/
Komitèen.
01.11.: Klubbaften, referat fra
Peisaften, v/ Presidenten.

ROTARYMØTE 06.08.10
Sted: Rotarykjelleren
Møteleder: President Egil
Program: Klubbaften
Frammøte:71%
Rolf har fylt 80 år og takker for hilsninger.
Bård informerer om rettelser til programplanene. Presidenten referer fra distriktskonferansen 3-4-5 september. Tvedestrand Rotaryklubb ble tildelt diplom fordi vi ikke hadde
hatt nedgang i antall medlemmer. Det ble en
diskusjon om komitéinndelingen og ansvaret
som komitélederne har. Har enkelte komitéledere for mange oppgaver? Er oppgavene
tilfredsstillende fordelt i klubben? Styret vil
ta opp spørsmålet.
Einar registrerte for få dager siden en skypumpe i havet utenfor Sandøya. Han hadde
knipset flere flotte bilder av skypumpa og
viste det på storskjerm. Diskusjon og undring over dette spektakulære naturfenomenet.
Tor Erik hadde vært på dagstur til nasjonalparken Gutulia som ligger ved Femunden.
Nasjonalparken ligger 800 – 900 meter over
havet og består av mange mål uberørt skog.
Mange gamle, store trær. Ingen hogst, ingen
skogsdrift. Tor Erik fortalte om turen og naturparken. Han hadde tatt mange flotte bilder
som dels ga oss oversikter og dels detaljer
fra dette uberørte skogsområdet.

i ca 1150 grader. De støpes etter maler i
rammer og lagt i sand. Ejektorene lages bare
på bestilling. Det betyr at bedriften har lite
lager for ferdigvarer og ikke noe stort varelager. Kundene er skipsverft og det er Korea
og China som vil være de største skipsbyggerne også fremover. Kjernekompetansen i
denne delen av bedriften er støpefaget. Bedriften har konkurranse fra danske og tyske
produsenter av ejektorer. Prinsippene for
ejektor er at man presser vann med stort
trykk gjennom ejektoren som da, i tillegg, vil
trekke med seg ca 50 % av annen veske eller
granulat. I tillegg til ejektorer produserer bedriften også forbrenningsovner og spesialvinduer til skipsindustrien. Ejektorene utgjør
ca 15-20 % av bedriftens produksjon, ovnene
75 % og vinduer om lag 5-10 %.
Vinduer produseres etter bestilling fra kundene og det er ikke standardmål. Det stilles
store sikkerhetskrav til vinduene, f.eks. når
det gjelder toleranse for temperatur.
Bedriften har ca 80 tilsatte og omsatte for
omlag 240 mil i 2009. 30-35 personer er i
produksjonen, 45 – 50 i administrasjon. Bedriften har et salgskorps på 11-12 personer.
Svein

ROTARYMØTE 20.09.10
Sted: KONTRAST i Hovedgata, Tvedestrand
Svein Møteleder: President Egil Vatne
Frammøte: 71 %
ROTARYMØTE 13.09.10
Gjester: 1
Sted: TeamTec
Program: Bedriftsbesøk i KONTRASTMøteledere: President Egil/daglig leder
bygget.
Olav Woie
Presidenten ønsket velkommen til bedriftsProgram: Bedriftsbesøk
besøket og Bård orienterte om programforFrammøte: 55 %
andring neste møte 27. september, hvor Tone
Vi møtte utenfor TeamTec i Tangenbukta til Kolbenstvedt vil orientere om Ungdomsutvanlig møtetid. Her ble vi tatt imot av daglig veksling i regi av Rotary.
leder ved TeamTec, Olav Woie. I støperiet
Atle Goutbekk og Geir Byvold oriente om
orienterte Woie om støping av ejektorer.
Dette er håndarbeid og det krever erfaring og KONTRAST-huset og guidet oss gjennom
lokalene i to puljer.
nøyaktighet. 6 mann jobber her og har en
klar arbeidsfordeling. I pussebua, der ejekto- Som kjent for de fleste, inneholdt denne bygrene sendes etter støping, jobber det 2 mann. ningen tidligere Solfjelds Møbelforretning
Ejektorene støpes i nikkelaluminium-bronse og senest Den Blå Kube.

Det var meget interessant å se hva man hadde fått ut av bygget, som jo i utgangspunket
var tiltenkt å huse andre aktiviteter enn kontorer. Interiøret var meget tiltalende med
kunstneriske dekorasjoner i fellesområdene.
Det var Byvold og Goutbekk som i felleskap
kjøpte bygget av de forrige eierne. De hadde
selv behov for kontorlokaler til sine virksomheter, og resten av lokalene ønsket man
å leie ut til andre mindre virksomheter med
behov for små enheter, og foretok en markedsundersøkelse blant venner og kjente i
nærmiljøet. Goutebekk har selv vært arkitekt for ombyggings-prosjektet og laget et
utkast til interiørmessige løsninger i 3Dformat. Forretningsideen var å presentere et
lavkost-alternativ hvor man i hovedsak deler
på utgifter til kostpris og også deler på risikoen, slik at husleien kan holdes på relativt
lavt nivå.
Ved ferdigstilling av bygget var det 5 ledige
kontorer som ble utleid innen kort tid, og i
dag har man en venteliste med interesserte
leietagere. I lobbyen møter man en dekorativ lampe som går gjennom alle etasjene i
trappesjakten. Andre dekorasjoner i lokalene er ved Atle Goutbekk og Grete Swahn
(veggbilde i møterom). Pr. i dag har 14 firmaer tilhold i bygget med omtrent tilsvarende antall personer ansatte. Der er en noenlunde lik fordeling av Enkeltmannsforetak
og Aksjeselskap i lokalene, og 90 % av leietagerne er mellom 30 og 40 år. Man har ikke
valgt en løsning med felles sentralbordtjeneste, men har installert et sikkerhetssystem
med Intercom og telefonisk åpning av hoveddør for å slippe kunder og gjester inn.
Den enkelte leietaker tar selv ansvar for støttefunksjoner som rengjøring og kantinetjenester etc. Noen av leietakerne inkluderer
bl.a. følgende firma:
G-Tech Stålmontasje AS. Dette firmaet
eies og drives av Geir Byvold og har flest
ansatte med snart 3 personer. De driver bl.a
med design av rekkverk i stål og leverer også
pakkeløsninger for trappeanlegg og andre
stålkonstruksjoner. Kundene deres er i ho-

vedsak større entreprenørselskaper, men de
leverer også til private og har dessuten lokale
underleverandører (Suntec).
TB Consulting drives av Geirs eldre bror,
Trond Byvold. De representerer Phonero i
Aust-Agder og Telemark, som leverer kosteffektive teletjenester.
Hano AS drives av Leif Fage fra Tvedestrand. Firmaet har utviklet og markedsfører
Bookingsystemer for ulike virksomheter
(styringssystem for timebestillinger etc.) Av
større kunder kan nevnes Toyota Norge
(verkstedavtaler for bilreparasjon) og Nikita
(frisørsalong-kjede).
Idelauget ved Ole Johan Schønning.
J. & A. Fokkens Consulting AS drives av
Andreas Fokkens, som kanskje kan betegnes
som ”profesjonell” styremedlem/-leder.
Dessuten tilbys konsulenttjenester til næringslivet generelt.
Stranna Eiendom AS drives av Svein Erik
Damsgaard som også er innehaver av selskapet sammen med bl.a. Sven Inge Marcussen.
Firmaet driver med eiendomsutviking i Tvedestrand og med utleievirksomhet av leiligheter og fritidshus.
Fullframe Fotostudio. Dette fotoatelieret
drives av Atle Goutbekk, som belegger ca.
80 % av hans kapasitet om sommeren. Studioet betjener et marked som bl.a. består av
brylluper, portretter og reklameoppdrag.
Atle Goutbekk Arkitektkontor. Denne
virksomheten opptar ca. 20 % av hans kapasitet, hovedsaklig gjennom vintersesongen.
Olaf H.

Ord på veien
Det er ATMOSFÆREN - ikke TINGENE som skaper et hjem!
Livet består av mange små mynter,
og den som vet å heve dem, har en formue.
Lykken er kunsten å lage en bukett av de
blomstene som er innen rekkevidde.

