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HANO har selv en del underleveranser til
sine systemer slik at de slipper å bruke mye
tid på ting andre har utviklet før.
Kundene til HANO betaler en fast leiepris
pr. bruker pr. måned. Selskapet selger også
i tillegg datamaskintilbehør men dette er
kun følgesalg til den enkelte kunde.
HANO er svært kostnadsbevisst og bruker
lite penger på markedsføring.
Selskapet har i dag 1407 kundebaser/kunder
med ca. 2,1 millioner kundetransaksjoner i
systemet.
Omsetningen i selskapet i 2007 var 3,7 mill.
kroner som de har øket til 8,4 mill. kroner i
2011. Målet er en omsetning på 20 mill.
kroner innen 2015.
Et svært interessant foredrag og en svært
interessant bedrift som vi ønsker all lykke
videre.
Bjørn W.
ROTARYMØTE 29.10.
Møteplass: Pre Tre
Møteleder: President Mads Oppegaard
Frammøte: %
Program: Bedriftsbesøk på Pre Tre.
Presidenten ønsket velkommen til bedriftsbesøk hos PreTre og ga så ordet til produkt
og salgsansvarlig Brita Tosseviken.
Brita er utdannet sivilingeniør i Trondheim.
Helt fra hun startet å jobbe har hun jobbet
med takstoler. Hennes første arbeidsplass
var i en bedrift i Sverige, deretter hos
Ugland Industrier i Grimstad og så hos Lindal på Vegårshei før hun startet opp egen

avdeling av PreTre i Tvedestrand den 1. august 2011.
PreTre Tvedestrand dekker distriktet fra Rogaland til Drammen der de 3 øvrige PreTre
avdelingene dekker resten av landet.
Omsetningen i konsernet var i 2011 på 137
mill. kroner og budsjettet for 2012 på 150
mill. kroner. PreTre i Tvedestrand har i
dag 7 ansatte og konsernet 100 ansatte.
Brita har som nevnte ansvaret for salg og
utvikling der både tegningsgrunnlag og produksjon er betydelig datastyrt.
Hovedproduktet er takstoler men de leverer
også diverse precut og bjelkelag. Det er
mest tresorten furu som brukes til takstoler,
og i produksjonshallen var det flere spesialmaskiner som tilrettela for en rasjonell og
presis produksjon.
Presidenten takket Brita for en hyggelig og
interessant omvisning, og vi kunne reise
hjem mens årets første snøfiller la seg forsiktig på bakken oppe på Bergsmyr.
Bjørn W.

Optimisme
Optimisten hevder at vi lever i den beste av
alle verdener.
Pessimisten frykter at det er sant.
James B. Cabell

Det finnes optimister som gleder seg til at det
skal bli vinter slik at de kan glede seg til at
det skal bli sommer.
Frejlif Olsen
Den eneste måten å bli kvitt en fristelse på er
å gi etter for den.
Oscar Wilde

Fødselsdager framover:

Gratulerer
me d
dagen!

FRAMMØTE DENNE MÅNED: 70,5%
Trygve Eriksen 01.11.36 100 %: Arne, Asbjørn, Egil, Ellen Nora,
Sven i. Marcussen 16.11.68 Hilde Marie, Mads, Olaf Jørg, Sven
Reidar Kjelstrup 19.11.38 Inge, Tanja, Tor Erik.
Møtt i andre klubber: Ingen meldte.
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PRESIDENTEN HAR ORDET
Kjære.Rotaryvenner!
”Service above self”
er Rotarys hovedidé
som serviceorganisasjon. I Sakuji Tanakas
valgspråk uttrykker
han det som ”Fred
gjennom service”.
Svenskene har en litt
annen oversettelse
som kanskje anskueliggjør begrepet bedre. De sier ”Fred
gjennom omtanke”. Det er altså ikke
alltid nødvendig å gripe til de store prosjekter eller grensesprengende aktiviteter for å kunne bidra til å skape fred
gjennom service eller omtanke.
Ungdomsutvekslingen, Roundtrip og
GSE er noen av Rotarys aktiviteter som
skal bidra til en bedre verden. Norge har
sitt store prosjekt annet hvert år på Hurdalsvangen handycamp, som er en
kjempesatsing for Rotary i Norge. Vi
bidrar også hvert år med midler til dette
arrangementet. I vår klubb har vi våre to
aktiviteter for eldre, sommerturen for
venner og medlemmer, og vårt skole-

prosjekt i Nairobi. Vi bidrar også i yrkessammenheng på ungdomsskolens
”yrkesmesse”. For ikke å snakke om
alle prosjektene som blir gjennomført
over store deler av verden ved hjelp av
Rotaryfondet. Bare tenk på utryddelsen
av polio hvor Rotary har bidratt med
enorme summer, som igjen har utløst
enda større donasjoner.
Fordi vi ikke er en ”dugnads- og pengeutdelingsorganisasjon”, tenker vi kanskje ikke over alt vi er med på i Rotarysammenheng. Alt dette er ”service
above self”; det å yte noe ut over det
personlige. I vår klubb ønsker jeg at vi
kunne starte med ungdomsutveksling
igjen, noe som ble positivt mottatt på
peisaften. Men hvem kan tenke seg å
arbeide med dette og eventuelt være
vertskap eller støtteapparat? Det er her
skoen trykker. Ellers vil jeg bare minne
om at skoleprosjektet fortsetter som før.
En skoleuniform koster kr.200.Hvis alle bidrar med en julegave til Nairobislummens skolebarn, er vi med å
skaper glede der også.
Mads

I dette nummeret kan du lese om:

Programmer framover:

01.10.: Astrid Hareide forteller fra Kenya
(Vårt internasjonale prosjekt)
08.10.: Neurofeedback, oppfølging
v/Bodil og Erlend Solberg.
15.10.: Hyggeaften på sykehjemmet.
22.10.: ”Hano” v/ Leif Fage Sørensen.
29.10.: Bedriftsbesøk på Pre Tre
v/Brita Tosseviken.

05.11.: Klubbaften m. nominasjon
12.11.: UiA - Hvordan har det gått?
v/Stein Bergsmark
19.11.: Reiseopplevelser fra Afrika,
del2 v/Ellen H.
26.11.: Guvernørbesøk
30.11.: Julebord. NB! På en fredag!

ROTARYMØTE 01.10.
Møteplass: Rotarykjelleren.
Møteleder: President Mads Oppegaard.
Gjester:
Astrid og Bjørn Hareide.
Frammøte: 56 %
Program: Prosjekt ”Kenya”
Presidenten ønsket velkommen og Bjørn W.
minnet om festen på Strannasenteret 15. oktober.
Deretter slapp våre gjester og foredragsholdere Astrid og Bjørn Hareide til med sitt interessante foredrag om prosjektet i Nairobi, Kenya.
Bakgrunnen for deres prosjekt, var at Bjørn
Hareide skulle lede et sekretariat for utdanning av politifolk til ”peacekeeping” i landet.
Særlig jenter har fått denne utdannelsen da det
er en del funksjoner som kun kan utføres av
kvinnelige ”peackeepere”. 40% av denne politigruppen er derfor i dag kvinner.
Så slapp Astrid Hareide til med kveldens hovedforedrag
om deres prosjekt i Nairobi
for å bedre forholdene for
barn i slummen. Der lever
hele familien
på jordgulv og
boligene er
svært dårlige.
Astrid startet
sitt prosjekt med å opprette barnehager, barnegrupper, bygge enkle doer, starte fotballag
både for jenter og gutter, danne jentespeidergrupper, bakergrupper, syngegrupper og voksenundervisning for å nevne noen av aktivitetene, som hun så treffende sa.
Med støtte og penger fra vår klubb fikk denne
gang barn fra 5. til 8. klasse nye jakker.
Hvert år er det 4 klassetrinn som får nye fleecejakker. Planen til Astrid og Bjørn er at de
skal klare å fortsette utviklingen og det gode
arbeidet i slummen selv etter at de selv har
trukket seg ut av prosjektet og reist hjem til
Norge.
Et inspirerende prosjekt som ved klubbens
lille pengebidrag gjør hverdagen litt bedre for
mange mennesker i slummen i Nairobi.
Bjørn W.

ROTARYMØTE 08.10.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Mads Oppegaard
Gjester: Bodil og Erlend Solberg
Frammøte: 80 %
Program: Nevrofeedback.
Presidenten informerte om at vi i mai neste år
ville få besøk av et GSE team fra Canada.
Trygve ba om at møtereferatene ble sendt
fortløpende til han slik at det ikke blir forsinklese med den månedlige utsendelsen av
Kjellerposten.

Kveldens foredragsholdere Bodil og Erlend
Solberg fortalte om deres egenutviklede program ”nevrofeedback”. Det går ut på å trene
hjernen for de som har problemer med for eksempel angst og fokusering. Ikke alle med
slike problemer har ADHD som vi lett tror i
dag. Det kan være mange grunner til at man
kan ha problemer med konsentrasjon og forståelse. Nevrofeedback måler hjerneaktiviteten på en pasient. Disse dataene overføres til
et datamaskinprogram.
Det er slik at venstre halvdel av forhjernen
styrer mange av prosessene hos oss mennesker. Går disse prosessene for sakte eller for
fort slår det ut i vårt tanke og adferdsmønster. Vår hjerne speiler den feedbacken vi får
tilbake på vår kommunikasjon eller aktivitet
vi har hele tiden. Ved aktivitet tar hjernen
kontroll over de hjelpemidler vi bruker slik at
bruken av hjelpemidler skjer som en
”forlengelse” av vår egen kropp.
Først i 25 års alderen er vår hjerne ferdig utviklet og har spesialisert seg på de områder vi
som enkeltpersoner har fokusert på i oppveksten.

Ved å trene opp problemfunksjoner i hjernen
ved bruk av nervofeedback behandling blir
de fleste hjulpet både på kort og lang sikt.
Nevrofeedback er altså en opptrening av
hjernen til pasienter som har funksjonsproblemer. De fleste trenger kun nevrofeedback
behandling mens noen få trenger i tillegg
også medisinsk behandling.
Et svært interessant foredrag som gir bedre
håp for de med adferds og fokuseringsproblemer.
Bjørn W.
ROTARYMØTE 15.10.
Møteplass: Strannasenteret
Møteleder: Presidenten
Program: Hyggeaften
Mandag 15.10.12 arrangerte Tvedestrand
Rotaryklubb hyggeaften på Strannasenteret.
Rotarymedlemmene hadde med bløtkaker og
gevinster til kveldens lotteri
Festen startet kl. 18.30
Bjørn Walle i service/festkomiteen ønsket
velkommen og overlot ordet til President
Mads Oppegaard, som orienterte om programmet for hyggekvelden.
Tvedestrand Barnegospelkor åpnet festen
med noen aldeles nydelige sanger. Disse
flotte jentene var utrolig flinke til å synge,
og dette satte pensjonærene, og også vi i Rotary stor pris på. Dette var veldig nydelig.
Festen fortsatte med kaffe og bløtkake, og
praten gikk livlig ved bordene.

hvert sitt lodd, og har mulighet for å vinne
noen fine gevinster. 2 flotte fruktkurver er
hovedgevinstene, og de to som vant disse var
kjempeheldige.
Vi takker for kvelden og håper vi kan komme tilbake neste år også.
Ellen Nora B.

ROTARYMØTE 22.10.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Mads Oppegaard
Gjest:
Leif Fage Sørensen
Frammøte: 75%
Program: ”Hano” v/Leif Fage Sørensen
Presidenten minnet om at klubben skal være
vertskap for et GSE team til våren.
Tore Leo takket for innsatsen på festen vi
hadde på Strannasenteret 15. oktober.

Kveldens gjest og foredragsholder Leif Fage
startet så sitt foredrag om selskapet HANO
som ble etablert i 1998. De var i starten 2
personer der Leif skulle lage WEB sidene på
nett og partneren skulle stå for selve produktsalget. Det ble en treg start da nettproduktene ble for dyre, men nettbutikkløsningen de utviklet var interessant å ta med videre. I 2000 ble selskapet ”startet” opp på nytt
med ny programvare og en ny mann på eiersiden.
De fikk nå oppdrag fra NetCom med å legge
opp deres hjemmeside og oppdrag for Oslo
Sporveier for å nevne noen store og interessante kunder.
HANO utviklet dataprogrammer som nettkunder kunne bruke til oppfølging av deres
egne kunder. De siktet seg inn mot mange
bransjer som bilverksteder, frisører, hudpleiere, utleiefirmaer, akupunktører og
mange andre. De aller fleste som trengte et
Ellen Nora B.
nettbasert program for å følge opp sine kunder kunne bruke programmene til HANO.
I dag har firmaet 8 ansatte der 3 jobber med
utvikling og 5 med kundeoppfølging.
Bjørn er også god til å servere og til å skape hyggelig De har nå ansatt ny daglig leder og har som
stemning.
Foto: Oddvar P.
mål å bli 20 ansatte innen 2015. De legger
også opp til at man nå kan velge språk i proKvelden ble avsluttet med det årlige lotteriet gramvaren slik at de kan ta nye kunder i utvårt. Alle de frammøtte pensjonærene får
landet.
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