ROTARYMØTE 26.09.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: Visepresident Mads O.
Fremmøte: 75%
Program: Brannsikring i hjemmet v/ varabrannmester Ove Frigstad, Østre Agder
Brannvesen.
3-minutter v/ Tor Erik.
Møtelederen minnet om at det blir Peisaften
17.10. og Hyggekveld på Strannasenteret
24.10.
4 meldte seg som verter.
Tore Leo brakte en hilsen med takk fra ansvarlig for yrkesmessen på ungdomsskolen,
hvor 8 av klubbens medlemmer var ønsket til
stede og møtte for å svare på spørsmål fra
elevene.
Karl Ragnar brakte en hilsen fra Birger, som
nå skal begynne med strålebehandling.
3-minutter:
Tor Erik hadde vært på et Rotaryarrangement i Langesund. Her hadde han fotodokumentert og viste Rotarys shelterbokser. Det er levert hele 110.000 slike.
6.000 er på lager ulike steder i verden. En slik
boks med telt osv. kan monteres av profesjonelle i løpet av 45 minutter. Teltet kan huse
inntil 10 mennesker. For tiden er det storstilt
utdeling av slike bokser i Pakistan og på Afrikas Horn. Det er blitt sagt at det er "bibelske
dimensjoner" over omfanget av den utdelingen som nå pågår.
Så fikk Ove Frigstad ordet til kveldens hovedprogrampost.
Østre Agder Brannvesen dekker 7 kommuner, og har hovedbase i Arendal. Det er
r
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Fødselsdager framover:
Ole J. Devold, 30.10.63

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: www.tvedestrand.rotary.no
President 2010- 2011: Hilde Marie Nistov
Bjørkestubben 2, 4900 Tvedestrand
Telefon: 37 16 11 52 Mobil: 918 52 527
e-post:
hilde.marie.nistov@tvedestrand.kommune.no

66.000 innbyggere i regionen. Tjenesten disponerer 65 heltidsansatte inkl. feiertjenesten,
samt 125 deltidsansatte.
Ove Frigstad gjennomgikk hva man burde
være særskilt oppmerksom på når det gjelder
brannfare i hjemmet og noen tiltak som er
hensiktsmessige når det gjelder brannsikring.
Han anbefalte regelmessig sjekk/service på
elektrisk anlegg (som på bilen!).
Brannslukningsapparat eller brannslange er
påbudt - slange er best. Et pulverapparat holder 12 til 12 - 15 sekunders bruk.
Smultgryte er en potensiell farekilde. Smult
selvantenner ved 250 grader. Ha gjerne et
brannteppe e.l. tilgjengelig, men for gryte er
lokket best å bruke. Brann krever materiale +
varme + oksygen.
Tørrkoking er en fare, lett å glemme seg.
Tenk på komfyrvakt!
Sjekk batteri-eliminatorer.
Vær obs ved oppvarming av matfett/matolje.
Rengjør ventilatorer.
Slå av kokeplater etter bruk.
Trekk ut støpsel til elektriske apparater med
termostat (eks. kaffetrakter, brødrister).
Bruk riktige lyspærer.
Spesiallamper på bad og våtrom!
Lufting mellom lampe og skjerm!
Begrens bruken av skjøteledninger.
Unngå overbelastning, minimer bruken av
dobbelkontakter.
Hvis man ikke har automatsikringer men den
"gammeldagse" typen så ettertrekk dem en
gang i året.
Sjekk røykvarslere, og koble dem gjerne i
serie.
Roald O.
FRAMMØTE DENNE MÅNED: 63,25 %
100 %: Asbjørn, Hilde M., Rolf, Sven Inge,
Tanja, Tor Erik,
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Reach Within to Embrace Humanity

PRESIDENTEN HAR ORDET

middagen denne dagen. Han hadde vært åpen
om sykdommen helt fra den dukket opp igjen i
Kjære Rotaryvenner!
vår, så vi visste om behandlingen som pågikk
September har vært kontrasog at det var alvorlig. Til tross for dette kom
tens måned; vi har virkelig
budskapet brått på. Det ligger nok i oss at vi
følt at glede og sorg går hånd i
håper det beste. Bisettelsen i Dypvåg kirke 15.
hånd. For meg har det vært
september ble en verdig avslutning. Einar hadbåde hyggelig og trist å være
de selv lagt løpet for hva som skulle foregå og
president denne måneden.
hvem som skulle holde minnetalen. Mange
2.-4. september var klubben representert på
rotarianere møtte til bisettelsen, og vi gjorde
Distriktskonferansen i Langesund. Både Tan- vårt bidrag ved å stå æresvakt mens kista ble
ja, Ole, Tor Erik og jeg var til stede. Vi oppbåret ut.
levde et velorganisert arrangement fra og med Om kvelden 15. september var det yrkesmesse
fredag kveld til og med søndag formiddag.
på Lyngmyr skole. Tvedestrand Rotaryklubb
Temaet for konferansen var etikk. Selv synes stilte med åtte personer/åtte yrker denne kveljeg May Thorseths foredrag om Rotarys sam- den. Følgende var til stede: Tor Erik, Ole Jafunnsansvar var det mest interessante. Klubcob, Bård, Nils Christian, Sven Inge, Ole, Line
ben vår var en av flere som presenterte sine
og Helge. Elevene gikk i grupper til ulike yraktiviteter med bilder og tekst på en plakat.
ker, og de voksne hadde fast plass et sted i
Fredag kveld var det hjemmefester hos rotaria- bygget. Det varierte nok en del på hvor flinke
nere, og lørdag kveld var det bankett med mye elevene var til å spørre, men de jeg snakket
god mat og drikke. Denne kvelden ble Ole til- med virket fornøyde over å kunne møte ulike
delt PHF for sitt lange engasjement for Rotary yrkesutøvere. Artikkelen i Tvedestrandsposten
og ni år som AG. Vi gratulerer!
kan tyde på at flere unge ønsker å bli advokat!
5. september fikk klubben vår et nytt medlem: Jeg håper rotarianerne som var til stede synes
Nils Christian Mathisen. Han er daglig leder, det var ok å delta på yrkesmessa.
rådgiver og prosjektleder i oljebransjen. Nils
Christian har tidligere vært medlem i Oslo Ro- Denne måneden har det også vært bedriftsbetaryklubb. Dette er en klubb på over 200 med- søk hos båtprodusenten Windy på Nedenes, og
lemmer, så det er nok en overgang å bli med- brannsikring i hjemmet ble siste temaet i klublem i klubben i Tvedestrand. Nå har han flyttet ben denne måneden.
tilbake til Normannvik og ønsker å gjøre en
Høstjevndøgn er passert og vi får lange kvelinnsats lokalt. Hjertelig velkommen i vår
der nå. Sett av mandagskveldene til å møtes i
klubb!
Rotarykjelleren og på våre andre arrangement!
8. september kom et trist budskap: Einar JohnHilde Marie
sen tapte kampen mot kreften og døde om for- Programmer framover:

I dette nummeret kan du lese om:
05.09.: Klubbaften med medlemsopptak.
12.09.:
19.09.: Bedriftsbesøk.
26.09.:

03.10.: Klubbaften med egoforedrag av Terje
Skretting.
10.10.: Byggerestriksjoner i 100-meterssonen.
17.10.: Peisaften.
24.10.: Hyggeaften på Strannasenteret.
31.10.: Israel/Palestina-forholdet v/Kjell Wedø.

de om hennes arbeid med mangeartede oppgaver i Nairobi.
Det er interessant å høre om Astrid Hareides
mange gjøremål. Det var imidlertid en gjengs
oppfatning i klubben at vi holder fast at det vi
vil gi vår fortsatte støtte til prosjektet med skoEllen Hertzberg har passert 60 år og fikk i den- leuniformer - vi vil konsentrere oss om dette.
ne forbindelse overrakt fra presidenten tinnkrus Nå frem mot jul er det tid for at den enkelte av
med emblem og inskripsjon. Vi gratulerer!
oss igjen bidrar med et beløp på fra 200 kroner
Trygve hadde meldt sykdomsforfall slik at hans og oppover. Konto til dette bruk er opprettet i
DnB - nr. 1503 22 13356.
egoforedrag må utstå til senere.
Presidenten holdt en 3-minutter hvor hun fortal- Presidenten orienterte om programendring i
høst: Peisaften og hyggeaften på Strannasentete fra Distriktskonferansen i Langesund 3. - 4.
ret bytter plass slik at peisaften blir 17.10. og
september.
Hun fremhevet som positivt både programpos- hyggeaften 24.10.
Roald
tene om etikk med bl.a. tidligere statsråd Ruth
Ryste og det sosiale med hjemmefester. Selv
var hun gjest hos et ektepar som begge var PH- ROTARYMØTE 12.09.
Møtested: Rotarykjelleren
fellows.
Møteleder: President Hilde M. Nistov
På lørdag var det bankett med 200 rotarianere
Frammøte: 61%
og ledsagere.
Program: Presidenten, Hilde Marie ledet møPå konferansen hadde vår president omtalt to
tet. Kveldens sang: "Alltid freidig når du går"
prosjekter som klubben er engasjert i, nemlig
- yrkesmesse 15. september
Kvelden ble dedikert Einar som ikke er blant
- vår støtte til tiltaket med skoleuniformer i Nai- oss lengre. Kvelden ble et minne om Einar.
robi.
Oddvar fortalte litt om Einar og hans kamp mot
Flere deltakere uttrykte positiv holdning til at
kreften som han dessverre til slutt tapte.
vår klubb hadde fått sistnevnte i stand.
Einar fikk kreft i 2001. I begynnelsen gikk det
ROTARYMØTE 05.09.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Hilde M. Nistov
Program: .Klubbaften med medlemsopptak
Fremmøte: 64 %

bra med helsa og han fikk flere år hvor han
klarte å holde sykdommen i sjakk.
I den senere tiden ble oversuddet hans borte og
sykdommen tok mer og mer av hans overskudd.
Einar klarte imidlertid å opprettholde sitt gode
humør til det siste. Han oppholdt seg den siste
tiden på Sykehjemmet i Tvedestrand.
Oddvar fortalte videre om alle de gode samtalene han hadde med Einar.
Kreftene ebbet imidlertid ut og sist torsdag den
8. september så døde han på sykehjemmet med
de nærmeste rundt seg.
Oddvar berettet om de gode samtalene han hadde med Einar og brakte en hilsen fra Einar til
klubben.
Hilde takket Oddvar for informasjonen. Det ble
i møtet oppfordret til at så mange som mulig av
rotaryanerne skulle følge i begravelsen.
Det ble videre besluttet at vi skulle danne en
æresvakt ved utgangen av kirken etter forettelsen.
Avslutningsvis orienterte Reidar om ytterligere Einars ønske var at han skulle bli gravlagt ved
informasjon han hadde mottatt fra Astrid Harei- familiens gravsted i Raundalen ved Voss.
Presidenten minnet også om seminarene om
medlemsutvikling og The Rotary Foundation
15.09. og 22.09.
Så var det opptak av nytt medlem, nr. 33 i vår
klubb - Nils Christian Mathisen, Normannvik.
Fadder: Sven Inge.
Nils Christian har tidligere vært medlem av
Oslo R.K., men etter å ha flyttet tilbake hit til
distriktet i 2008 ble det vanskelig å pleie medlemskapet i Oslo. Nils Christian er oppvokst i
Normannvik og har gått på Dypvåg skole. Han
er singel og har ingen barn.
Han har Handelshøyskole og har hatt mange
spennende oppdrag som prosjektleder. Nå er
han beskjeftiget med CO2-fangstprosjektet på
Mongstad.
Nils Christian liker fart og har en bil som egner
seg i denne sammenheng.
Vi ønsker Nils Christian velkommen i vår klubb
og ser frem til å bli nærmere kjent med ham
gjennom hans egoforedrag.

Eier er Periscopus AS (Trygve Hegnar) - 100
%. Omsetningen i 2007 var ca. 390 mill. kroner, i 2009 135 mill. og i 2010 151 mill.
Antall ansatte var i 2008 200 personer, i 2010
110 og høsten 2011 55 personer.
Det foreligger ingen forventninger i positiv retning.
Windys verdier:
- Norsk
- Sporty
- Linjelekker design
- Høy kvalitet
- Gode sjøegenskaper
Windy produserer sine ulike modeller på to
steder slik:
- 11 modeller 25 - 44 fot - Skarpnes
- 5 "
48 - 58 " - Västervik, Sverige.
Båtene
har
en
sterk internasjonal posisjon. ProMøtet ble avsluttet til vanlig tid. Kveldens geduktet er respektert, har gjort det strålende i
vinst gikk til Bård.
Ole Jacob T. internasjonale tester og ligger i det øvre markedssegmentet.
ROTARYMØTE 19.09.
Forskning og utvikling:
Møtested: Winy Boats, Skarpnes
Bedriften har et aktivt utviklingsprogram. Den
Møteleder: Past preident Egil Vatne
har lansert 5 nye modeller på 3 år og har invesFremmøte: %
tert ca. 50 mill. kroner i produktutvikling. WinProgram: Bedriftsbesøk, Windy Boats.
dy samarbeider med Innovasjon Norge. Bedriften er en pådriver og aktiv deltaker i Arena friPlassjef
tidsbåter, og likeså i industrialisert produksjon
Morten
av fritidsbåter.
Haakstad
tok i mot oss Viktig for Windy på sikt:
- Opprettholde produktutvikling og innovasjon
og presenterte bedrif- - Videreføre industrialisering
- Erfaringsutveksling i bransjen, ev. også med
ten.
andre beslektede bransjer
Windy
- Beholde kompetansen
Boats ble
- Samarbeide med myndigheter. Etter finansetablert
krisen ble myndighetene veldig bevisst på
1966/67.
fritidsbåtbransjen. Bedriften har hatt et givenDet er Norde
samarbeid med NAV.
ges største
Fritidsbåt
i Europa:
produsent av
fritidsbåter. - 37000 SMB (små og mellomstore bedrifter) i
Bedriften er bransjen
- Økonomisk volum 23 milliarder Euro (all
et
"lokomotiv" i bransjen. Den har en solid øko- virksomhet knyttet til båtindustrien)
- 48 millioner europeere benytter jevnlig frinomi. 70 % går til eksport, til 25 ulike land,
hvorav Sveits (!) er det dominerende. Det ville tidsbåt
aldri referenten ha gjettet på, men forklaringen - Europeiske virksomheter er verdensledende
innen denne sektoren - med høy kvalitet
er at båtene brukes på innsjøene der.
Etter en omvisning i produksjonslokalene takWindy er en internasjonal merkevare. Bedriften har satset mye på produktutvikling. 100 % ket visepresident Mads Morten Haakstad for en
av resultatene er pløyd tilbake til anlegg og ut- sjeldent god og interessant bedriftspresentasjon.
Roald
vikling.
Det ble informert om at begravelsen skulle
være fra Dypvåg kirke torsdag 15. september.
Hilde hadde ordnet med krans med sløyfe fra
vår klubb.
Det ble deretter servert ost og kjeks med tilhørende drikke.
Vi hadde et koselig samvær og praten gikk livlig rundt bordene.
Før avslutningen opplyste Reidar at han hadde
mottatt husflidutstyr fra Hareide i Kenya som
skal videreselges som støtte til prosjektet vårt
med skoleuniformer. Han hadde blant annet
salatbestikk til Kr. 100 og et flott handlenett,
samt postkort til kr. 20,-.
De som ønsker å gi et ekstra bidrag kan sende
penger til konto; 1503.22.13356 merket med
”Skoleuniform”

