ROTARYMØTE 18.11.
JULEBORD
Julebordet var denne gang lagt til en fredag
som de fleste mente var en veldig god ide!
Julesanger ble sunget og praten gikk lystig
rundt bordene !
Ragnar og Ingebjørg hadde som alltid ordnet med fantastisk mat fra Idar Sundsdal !
Svoren var sprø og det manglet ingenting !
Det ble flittig krysset av på duken for konsumerte drikkevarer og de flytende potetene var svært så populære !
Da Julebordet offisielt var avsluttet, trakk
en stor del av gjestene ned på byen for å
tilbringe noen timer til sammen.

Hilde gjennomførte på effektivt vis Nominasjon til det nye styret.
Regnskapet ble gjennomgodt og diskutert i
minste detalj og det kom diverse forslag på
hvordan forsjellige saker burde behandles i
fremtiden !
De nominerte ble lest opp og presidenten
avsuttet møtet.
Sven Inge

ROTARYMØTE 21.11. Møtefri
ROTARYMØTE 28.11.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: Past president Egil Vatne
Frammøte: 62%
Program: Klubbaften
Presidenten åpnet møte og vi måtte synge
uten kapellmester !
Svein Jordal fant tonen og vi fikk god allsang !
Roald Olderbakk hadde 3 minutter og satte
fokus på tegn i trafikken og hensyn i trafikken
Spesielt tegngiving i rundkjøringer er nok
noe de fleste av oss bilister synder i mot,
men. Etter god innføring fra Roald har i
alle fall undertegnede blitt mer bevisst på
sin tegngiving !

Advent
av Inger Hagerup

Sven Inge

Fødselsdager framover:
Gratuler erOddvar Pedersen, 10.12.48
med
da gen! Asbjørn Bråtane, 28.12.25

Når denne kjellerposten gjøres ferdig, er vi inne i
julemåneden. Det passer derfor å sitere

Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede
Det står og skinner for seg selv og oss som er tilstede
Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede.
Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede
De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede
Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede.
Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede
De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede
Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede.
Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned
For lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel
for fred på denne lille jord, hvor menneskene bor.

Ha en Riktig God Jul!

FRAMMØTE DENNE MÅNED: 62,5%
100 %: Line, Asbjørn, Reidar, Hilde, Tor
Erik, Arne, Trygve.
Møtt i andre klubber: Ingen meldte.
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PRESIDENTEN HAR ORDET

tet i 1917. Samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste krevde finansiell støtte. RotaKjære Rotaryvenner!
ryfondet vokste med årene til å bli et krafNovember ble innledet
med besøk av DG Ingrid tig virkemiddel, men det var først ved Paul
P. Harris’ død i 1947 at Rotaryfondet fikk
Grandum Berget 7.11.
den økonomiske styrken til å gjøre Rotary
Klubbens styre møtte
henne og AG Ole Devold til en betydelig, internasjonal serviceorgakl.16.45 i Rotarykjelleren. nisasjon. I dag kalles Rotaryfondet Rotarys utviklingsbank.
Vi hadde en gjennomgang av klubbens
mål og planer, og fikk gode tilbakemeldinger på arbeidet vi gjør. Hun kom også I november fikk vi også høre om Trygve
Eriksens oppvekst og voksne liv. Han
med noen tips til klubben.
I løpet av det vanlige medlemsmøtet holdt krydret egoforedraget med småhistorier,
noe som gjorde det både morsomt og inIngrid et foredrag med mye informasjon
teressant.
om Rotary. Det var synd flere av våre
I år arrangerte vi julebordet fredag 18.11.
yngre medlemmer ikke var til stede!
De frammøtte fikk servert velsmakende
Imidlertid vil jeg her informere litt om Po- julemat fra Idar Sundsdal, og det var mulio Plus og TRF- Annual Giving. Begge to lig å få både svak og sterk drikke til mahar fått sine bidrag fra Tvedestrand Rotary ten. Stor takk til julebordutvalget,- dere
gjennom en årrekke. Dette året satser vi på stod virkelig på!
Nominasjon til valg, samt regnskap og
Polio Plus og står over innbetaling til
budsjett, ble siste post på programmet i
TRF- Annual Giving.
Polio Plus, å utrydde polio, er Rotarys pri- november. Åtte medlemmer ble nominert
oriterte prosjekt. Rotary samarbeider med denne kvelden. Regnskap og budsjett tok
WHO, UNICEF og US Centers for Disea- Bjørn og Tor Erik seg av. Økonomien er
se Control. Vi er nå i innspurten av Polio strammere enn på lenge. Vi får legge oss
Plus-kampanjen, fram til 2012, og målet er det på minnet for det neste halvåret.
Nå har vi passert første søndag i advent,
200 mill. dollar for å få utløst gaven fra
Bill og Melinda Gates på 355 mill. dollar. og får huske å ta oss noen pauser selv om
The Rotary Foundation (TRF) ble oppret- det er mye som skal gjøres før jul.
Hilde Marie

I dette nummeret kan du bl. a. lese om:
07.11.: Guvernørbesøk.
14.11.: Egoforedrag v/Trygve Eriksen.
18.11.: Julebord.
(21.11.: Møtefri).
28.11.: Klubbaften v/Presidenten, nominasjon.

Programmer framover:
05.12.: Klubbaften v/Presidenten
m/årsmøte og valg.
12.12.: Kirkebesøk.
19.12.: Presidentens aften.
26.12.: Møtefri- 2. juledag

Rotarys slagord for det kommende året
skal være:
REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY
Guvernøren ble veldig glad for å se den
firsidige prøve på veggen vår !
Hun snakket om world peace Scolarship
og hvilke fantastiske jobbmuligheter
som har åpnet seg for studenter som har
tatt denne utdannelsen !
Det ble servert nydelige snitter på møte
og fremmøteprosenten var 71,5 %.
Guvernøren takket for et godt besøk i
våre trivelige lokaler og Presidenten avsluttet møtet.
Sven Inge
ROTARYMØTE 14.11.
Presidenten åpnet møte med å ønske
Møtested: Rotarykjelleren
velkommen, spesielt til
Møteleder: President Hilde M. Nistov
Guvernør Inger Grandum Berge.
Frammøte: 61%
Tvedestrands-sangen ble sunget akkomProgram: Egoforedrag v/Trygve Erikpagnert av kapellmester Karl Ragnar!
sen.
Guvernøren forteller oss at hun har sterk
Hilde refererte fra Guvernørens Månedstilknytning til distriktet, da hennes mor
brev vedrørende Rotary foundation.
kommer fra Narestø!
Inger Grandum Berge delte med oss en Kveldens 5-minutter var ved Bjørn.
Han hadde et interessant innlegg om vinforandring i tankemønster rundt nye
medlemmer. Før var det ”ledere” vi først terdekk og det store dilemmaet; med eller uten pigg?
å fremst ville ha som medlemmer.
I dag oppfordres vi til å tenke ressursper- Konklusjonens hans var at for hans bruk,
så måtte dekk med pigger være det beste
soner !
alternativet, selv om det gir en del støy.
Samtidig skal et medlemskap være yrkesbasert og speile det lokale næringsli- Kveldens egoforedrag var ved Trygve.
vet.
Han snakket interessant og levende om
Hun kunne også opplyse oss om at nyere sin oppvekst på ”Verket” og alt han hadforskning viser at evnen til å bidra til
de opplevd i barne- og ungdomsårene.
samfunnet er med å produsere lykke !
Trygve framhevet det gode miljøet på
Gjennom et Rotarymedlemskap øker vår Nes Verk og det gode forholdet han hadevne til å bidra til samfunnet. Det er kan- de hatt til nære familie og venner. Det
skje et argument for å få med nye med- var et spesielt, ekte mannfolkaktig inlemmer.
dustrimiljø, men alle ble tatt godt vare
Rotary-medlemstallet faller i vest Euro- på!
pa, men stiger i ØstEuropa og også i
Trygve var takknemlig for sin gode helland som India.
se og all glede han hadde hatt ved å være
34000 klubber i over 200 land er jo
aktiv i samfunnet og i idrett spesielt.
ganske fantastisk!

ROTARYMØTE 07.11.
Møtested: Rotarykjelleren.
Møteleder: President Hilde M. Nistov.
Program: Guvenørbesøk.

Videre nevnte han - det han mente var
hans viktigste egenskaper; sta, utholdende og relativt snill og - ikke minst
evne til å velge de rette personene.
- Gode egenskaper for en ungdom som
skulle få mange interessante oppgaver
senere i livet!
Trygve framhevet videre sitt lange
medlemskap i Rotary. Neste år vil han
ha vært medlem i 50 år. En fantastisk
prestasjon og til stor glede for vår lokale klubb!
Han fortalte om gleden han har - og har
hatt med sitt medlemskap og alle klubbene han hadde besøkt internasjonalt.
Han avtjente verneplikten i flyvåpenet
og fortalte om en del episoder, bla om
sabotasje på hangar og fly og om kjærlighetsbrev han skrev for en romkamerat.
På Idrettskontoret ble han kjent med
flere kjente personer, bla Thorbjørn
Yggeseth, som han hadde kontakt med
i mange år, bla som makker i golf.
Etter dette ble det teknisk utdannelse
ved Fagskolen i Grimstad og han gjennomførte gymnaset som privatist.
I 1961 fikk han jobb på Tvedestrand
Skipsstøpere som senere utviklet seg til
å bli Golar Metall. Her var Trygve daglig leder i 23 år.
Da Trygve startet som ung mann i bedriten var det 8 ansatte. Når han sluttet
var nærmere 200. En fantastisk utvikling med en god leder ved roret.
Golar Metall var i mange år eiet av Gotaas Larsen AS, avd. Oslo, samt av ledende personer i selskapet, bla. Trygve.
Etter at Rolf Pettersen døde, ble det en
ny leder av selskapet (som da hadde
blitt omdøpt til Irgens Larsen AS), Jon
Chr. Brynhildsen. Han snudde om på

nesten alt og Golar Metall ble solgt
over hodene på ledelsen i Tvedestrand.
Løgner og mye rart ble sagt om hvorfor
ledelsen sluttet, og det var en svært
vanskelig tid.
Den gamle ledelsen startet Teamtec
AS, som etablerte flere bedrifter, bla.
Ertec AS sammen med Erling Eriksen.
Etter noen år ble det deling av Teamtec, og Ole Jørgen og Trygve overtok
Teamtec’s andel i Ertec.
Ertec kjøpte senere Colt Industrier,
mens Teamtec kjøpte den andre delen
av tidligere Golar Metall.
I 1992 fikk Trygve oppdrag av Uglandgruppen om å bygge opp igjen Igland
Industrier AS (Nå Ugland Industrier
AS) som var slått konkurs.
Det var 40 ansatte da han startet på jobben og gjennom de årene han var der,
økte antall ansatte til 250 personer.
Trygve fikk dessverre flere hjerneinfarkter og fikk så klare advarsler fra legene at han sa opp i 2001. Han var da
blitt konsernsjef i Ugland Bygg AS.
I tillegg har han hatt mange verv både
politisk, lokalt og regionalt samt mange
engasjementer i forbindelse med hans
stillinger i næringslivet
Til slutt nevnte Trygve at han hadde
opplevd svært mye artig som næringslivsleder, både i ”Golartiden” - møter
med internasjonalt kjente personer i
Sovjet og, ikke minst - i forbindelse
med samarbeidet med US NAVY, bla
møte med sekretæren til Forsvarssjef
Caspar Weinberger!
Hvis det er av interesse, ville han gjerne fortelle mer, bla. om sitt samarbeid
med overvåkningspolitiet og om andre
spennende, artige opplevelser i inn – og
utland.
Ole Jacob T.

