Men det var opplevelsene underveis, landskapet,
pilegrimene, landsbyene og spanjolene de ble
kjent med,- som gjorde pilegrimsvandringen til
en fantastisk opplevelse syntes Bjørg.
Vi takker Bjørg for et spennende fortelling og
massevis av fine bilder, og beundrer henne
som klarte å gjennomføre dette.
Ellen NB
ROTARYMØTE 28.01.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Mads Oppegaard
Gjester: Tor Arne Hauge, Kåre Ingvar Helland, Leif
Fage og Cecilie Granerud
Program: Nytt fra næringshagen v/Tor Arne Hauge
Frammøte: 63%
Presidenten åpnet møtet, og ønsket alle velkommen.
Videre informerte han også kort om GSE teamet som
kommer i mai. Han minnet også om Intercitymøte på
Cindelrella sammen med Kragerø/Risør den
25.februar, og håpet at flest mulig fra klubben vår stiller på dette.

-Quickflange AS er et ektefødt sørlandsprodukt.
Firmaet har 40årsverk/42 ansatte. Nye produkter
” er pågang” i kjølvannet av Quickflange AS.
Næringshagebegrepet er blitt bytte ut med
”skapere” ( se skapere.no )
OTECHOS AS (v/Tor Arne Hauge, Hilberg, og
A.Fokkens) er et ungt selskap innen olje- og
gassindustri, maskiner og mekaniske produkter.
Ny standard flenspakning. Meget høy varmebestandighet ”brannsikker”. Liten servicegrad= lav
drivstoffkostnad. Kan benyttes for lave og høye
trykk. Markedet er olje/gassindustrien, shipping
og annen generell industri.

Nytt produkt CRE -maskin. Helt ny maskinteknologi. Motor- og kompressorpumpe, miljøvennlig. Meget energikompakt, veldig
stort markedspotensiale. Spesielt store fordeler ved bruk som motor og kompressor.
Prototypen kommer 1.kva 2013. Samarbeider med UiA (Universitet i Agder) Patentsøknad er innsendt.
Nytt fra Næringshagen v/Tora Arne Hauge.
Motormarkedet for denne CRE maskinen: Overalt hvor man trenger motor, og også brukes
Innovasjon og utvikling i olje- og energibranom kompressor. Gressklippere, kantklippesjen.
re, skipsmotorer, båtmotorer, strømaggregaNæringshagen har holdt på siden 2004, og har nå
ter m.m.
mer enn 50arbeidsplasser. Noen av firmaene
Kompressormarkedet: Oljefri luft i store volum.
som holder til i Næringshagen;
Nitrogen produksjon. Blanding av flere
-Primagaz AS (v/Glenn Lindland) Gass og progasstyper. Enkel konstruksjon.
pan.
Pumpemarkedet: Relativt stort væskevolum. Enkle
-Green Phone Security AS(V./T.E.Håland/
konstruksjon
T.I.Kilen) Ble etablert april 2012. Resirkulering Enda ett produkt som forbedrer standard flenser er under utvikling.
av gamle mobiltelefoner. Dette har blitt en
Næringshagen har et stort behov for å få kompetente
kjempesuksess.
ansatte/personell.
- Mac & Type AS
Økonomi: Innovasjon Norge. Skatte Funn , Regionalt
(V/Terje Jensveen)
forskningsfond.
- OTECHOS AS og
Samarbeidspartnere: IMS Produksjon, UniversiteTAHAS (v/Tor Arne
tet i Agder, DNB, Larsen Bil, Trans Tech m.fl.
Hauge) Otechos AS
Vi takker Tor Arne Hauge for et spennende foredrag,
er blitt til i kjølvanog håper de vil lykkes videre også, og spesielt med
net av
Quickflange AS.
Ellen N.B.
sine nye produkter.

Dette er det nyeste selskapet i Næringshagen.
Fødselsdager framover:

Gratul erer Tanja Høyseth
med
dagen!
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PRESIDENTEN HAR ORDET
Kjære.Rotaryvenner!

Kjære Rotaryvenner!
Godt nytt år!
Forhåpentligvis har alle eller
i hvert fall de fleste hatt en
god jule - og nyttårsfeiring.
Fremmøtet på første mandag
tydet godt for det nye året,
84,7% hvis jeg ikke tar feil. Selv starter jeg
det nye året med min kone med 14 dager på
Gran Canaria og ser frem til en god porsjon
varme og sol.
Siste Times forside vekket nysgjerrigheten
min ganske mye. Tittel ”KILLING POLIO”, stod det med fete typer. Hva kunne
dette være? Står det noe om Rotary International? I en hovedartikkel over frem sider
med fotos fortelles det om den store polioaksjonen som vi kjenner fra våre innsamlinger som Rotarys store løft. Det fortelles
om hvordan Jonas Salk oppfant poliovaksinen i Amerika i 1955. Jeg minnes jeg ble
sendt til legen allerede i 1956 for å bli vaksinert mot den sykdommen/epidemien som
spredte seg i landet. I artikkelen blir Rotary
International nevnt flere ganger og gitt æren
for i 1979 å ha satt i gang dette kjempemessige prosjektet. Den gangen var det i Rotary
18 000 klubber med 850 000 medlemmer
som fikk med seg UNISEF, Who, og U.S.
Centers for Disease Control til en storstilet
I dette nummeret kan du lese om:
07.01.: Klubbaften, Program og planer for 1.
halvår.
14.01.: Rikets tilstand v/ Pål Frydenberg.
21.01.: Pilgrimstur fra Frankrike til Santiag
v/Bjørg Håland Bjørnstad.
18.01.: Nytt fra Næringshaven v/Tor Arne Hauge

kampanje for å utrydde Polio. Siden i 2007
kom jo Bill og Belinda Gates med og bidro
til nå med 1 mrd dollar.
Fremdeles er det utbrudd i Nigeria, Pakistan
og Afghanistan. Her er det også lokale
stammehøvdinger som motarbeider vaksinasjonen ved å si at vaksinen er forgiftet og
ment for å sterilisere barna. Det ser nå ut til
at sentralmyndighetene i disse landene støtter prosjektet og arbeider for at vaksinasjonen kan gjennomføres på en effektiv måte.
Imidlertid regner man med at det fortsatt tar
et par år til før man har fått utryddet sykdommen.
Syntes dette var så hyggelig at det var verd
å dele med dere. Rotary is doing good in
the world!
Mads

Rotary opplysning.
ROTARY – SERVICE ABOVE SELFPast Service medlem ( PA )Er et aktivt medlem
som ellers - men uten skyld - ville måtte miste
sin klassifikasjon, kan etter styrets foranledning
bli valgt til past service medlem i klubben. Person skal ha de samme rettigheter, privilegier og
forpliktelser som et aktivt medlem, men representerer ikke noen klassifikasjon. Dette medlemskap må ses på som en ”mellomstasjon” til

aktivt eller senior aktivt medlem igjen, dersom klassifikasjonskravene for dette blir
tilfelle på et senere tidspunkt. Tore Leo
Programmer framover:
04.02.: Klubbaften v/Presidenten; Info.
fra Presidentsamling.
11.02.: Moreto EDB. v/Jon Gunnar
Haugenes.
18.02.: Jakt i Afrika v/Berit Olsen og
Monika Bredsten..
25.02.: Intercitymøte på Cinderella.

ROTARYMØTE 07.01.13
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Mads
Oppegaard
Frammøte: : 84,6 %
Program: Klubbaften m/program
og planer for 1.halvår 2013
Presidenten informerte at Svein Inge Marcussen
reiser på presidentsamlingen i år, da både presidenten og innkommende president (Oddvar Pedersen) ikke hadde anledning til å møte.
Presidenten informerte oss om at vi i år får besøk
av et GSE-team fra Canada. Det forplikter hele
klubben, og vi må vise oss fram, for hva vi er og
hva vi står for osv.
Presidenten håpet at vi i Tvedestrand kan finne en
kandidat herfra til å sende ut også. (På mellom 2540 år). Gjerne en ressurssterk person som har markert seg i foreninger og lag.
Tv. Rotaryklubbs komité består av Svein Jordal,
Hilde Nistov og Line Abrahamsen
GSE ved Svein Jordal
I mai får vi besøk av et GSE team fra Canada. Det
er 5 stk, 4 deltagere pluss leder. (3 menn og 2 damer). De kommer søndag 12.mai. De blir her hele
den uken som ender opp med 17.mai. Det blir jo
en fantastisk dag å ha avslutning på. De reiser
hjem 18.mai.
Det er yrkesutøvere som også er interessert i å se
hvordan like yrker blir utført her hos oss.
Vi må sørge for at de får overnattingsplass hos
noen av oss.
Svein Jordal ba medlemmene om å tenke gjennom
om noen kan ha disse hjemme hos seg til overnatting. Vi gleder oss til å GSE teamet kommer, og til
å vise de den fine byen/kommunen vi har.
Medlemsutvikling
Arne Bjørnstad informerte oss om at de nå de har
jobber med å få mange nye medlemmer, og i den
forbindelse har medlemskomiteen invitert en del til
”informasjonsmøte” i Rotarykjelleren onsdag
09.januar kl.19.00. Dette blir spennende..
Trygve informerte litt om oppsett/mal for saker/
referater til Kjellerposten. Han har mye jobb med å
bearbeide referatene, bilder etc. før månedsbrevet
lages, så han henstiller oss til å følge
”referatmalen” som han har laget.
Vi som er referenter skal ta hensyn til dette, og
prøve å være så tidlig ute med referatene som mulig, og senest innen torsdag før første møte i påfølgende måned.
Vi takker Trygve for den fine jobben har gjør for
Ellen N.B.
oss med månedsbrevet.

ROTARYMØTE 14.01.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: Svein Inge Marcussen
Gjester: Cecilie Granerud, Leif
Fage, Camilla Grantham, Torill
Skår, Brita Tosseviken og
foredragholderen vår Rådmann
Pål Frydenberg
Frammøte: % 46,15% (dårlig vær)
Program:

Rikets tilstand ved Rådmann Pål Frydenberg
Svein Inge Marcussen åpnet møtet og ønsket
velkommen. .
Rådmann Pål Frydenberg innledet med å si at
det er 2 punkter som sjefene trøster seg med.
Punkt 1- sjefen har alltid rett. Punkt 2 Tar sjefen
feil, gjelder punkt 1. Han startet som kommunalsjef i midten av august, under ledelse av rådmann
J.B. Hanken, og begynte som rådmann i november da J. B. Hanken sluttet.
.Tvedestrand kommune har et totalbudsjett på
400millioner. Rammen er at vi skal klare oss
uten eiendomsavgift i den budsjettperioden. Tvedestrand Kommune har brukt mellom 35millioner kroner mer enn vi har hvert år.
Rådmannen mente at Tvedestrand kommune har
vært forut for sin tid på mange områder.
Hva har vi vedtatt?
Skal kutte på ledere, Pleie -og omsorg, og skole.
Vi skal ned 8-10årsverk. Kutte litt på kultur.
Kommunestyret har valgt en stram modell for
skolesektoren.
Det er ikke aktuelt å legge ned noen av de små
skolene. Små skoler har en viktig funksjon i
lokalmiljøet. Vi er ikke ferdige med diskusjon av
skolesaken.
Kutte i pleie- og omsorgsektoren. Det skal kuttes
ytterligere på senger og ansatte. Få flere flexible
sengeplasser. Tilrettelegge for at de eldre kan bo
hjemme så lenge som mulig. Være raske med å
få i gang hjemmerehabiliteringsprosessen.
”Kommunal øyeblikkelig hjelp” – dette er en del
av samhandlingsreformen med sykehusene.
Samtidig skal det brukes mer på psykisk utviklingshemmede, som bl.a. trenger botilbud, og
drive flere av disse.
Barnehager skal også satses på.
Det skal også satses på Byløftprosjektet. Her skal
det lages prosjekter og skrive gode søknader så
vi kan få tilskudd. Div kunst- og utsmykkingsprosjekter, her er det en del statlige midler å
hente. Opprusting av Hulgata - Hovedgata nedre
bydel. Hva gjør vi med Bakkeskåt? Parkering i
fjell? Boligtilbud med servicetilbud for eldre?

Bjørg for 2,5 år siden da hun leste boken ”Jesu
døtre og andre usannsynligheter”, som handlet
om et norsk ektepar som gikk pilegrimsvandringsturen fra Frankrike til Spania.
Etter mye forberedelser, lesing, filmer osv. var
Bjørg og søsteren Inger klar for tur. Ryggsekken veide 7,5kg, og det var en utfordring, minst
mulig for en tur som varer over en måned.
7.september 2012 satte de seg på flyet fra Torp
med kurs for St. John de Port ved foten av Pyreneene.
Med seg i ryggsekken hadde de en bok om
overnattingssteder på turen. Dagskart, ( et kart
for hver dag) anbefalt dagsetappe. Viktig. Pilegrimspass måtte de også ha med seg. For å få
Compostellaen må man gå minst 10mil. Medisiner og gnagsårplaster var viktig å ha med.
Pilegrimsvandringen fra Frankrike til Santiago
de Compostela i Spania var på ca 750km. Bjørg
og Inger gikk 2,5-3mil pr dag, som også var
anbefalt dagsetappe. Første turen over fjellet i
Spania var på 27km. Da skulle de gå fra 180
m.o.h. til 1430 m.o.h. og ned til 952 m.o.h. Sola
skinte og det var langt, hardt og bratt. De gikk
hele turen med staver.
Den første natten i Spania var en spesiell opplevelse. Da overnattet de i et gammelt kloster
sammen med 90andre pilegrimer fra hele verden. Men problemer med å sove var det ikke på
turen. Det var opp grytidlig, pakke sekken, spise
forkost og legge ut på dagens etappe. Bjørg og
Inger tok etter hvert inn på rimelige hotell for å
få et bad og soverom. Her ble også tøyet vasket
og tørket.
På pilegrimsturen bærer man med seg en stein
hjemmefra, som man bærer hele turen og legger
fra seg på et bestemt sted underveis. Da skal
dette være et symbol på noe man ”legger fra
seg” (eks laster eller uvaner) .
Pamplona- da de kom hit hadde de gått de siste
4 km på asfalt, i stekende varme, og Bjørg hadROTARYMØTE 21.01.
de noen voldsomme gnagsår. Hun måtte kjøpe
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: Innk.president Oddvar
nye joggesko som var 3 nr større enn hun vanPedersen
ligvis bruker.
Gjester: Cecilie Granerud, Camilla
Underveis på hele turen var det gult kamskjell
Grantham, Sissel Andreassen og
på blå bunn, som var ”piler” på hele turen. Gule
Bjørg H. Bjørnstad
piler var hele veien, så det var lett å følge pileFrammøte: 61,8%
ne.
Program: Pilgrimstur fra FrankVæret var de heldige med hele turen, kun en
rike til Santiago ved
dag med regn, og det var de siste 10km til SanBjørg H. Bjørnstad.
Innkommende president, Oddvar Pedersen åp- tiago, da pøste det ned.
Det var en god følelse å komme til Santiago,
net møtet, og ønsket velkommen.
Tanken på pilegrimsvandringsturen fikk målet for vandringen. Men det var opplevelsene
underveis, landskapet, pilegrimene, landsbyene.
Rådmannen mente at Tvedestrand kommune
har vært forut for sin tid på mange områder.
Hva har vi vedtatt?
Skal kutte på ledere, Pleie - og omsorg, og skole. Vi skal ned 8-10årsverk. Kutte litt på kultur.
Kommunestyret har valgt en stram modell for
skolesektoren.
Det er ikke aktuelt å legge ned noen av de små
skolene. Små skoler har en viktig funksjon i
lokalmiljøet. Vi er ikke ferdige med diskusjon
av skolesaken.
Kutte i pleie- og omsorgsektoren. Det skal kuttes ytterligere på senger og ansatte. Få flere
fleksible sengeplasser. Tilrettelegge for at de
eldre kan bo hjemme så lenge som mulig. Være
raske med å få i gang hjemmerehabiliteringsprosessen.
”Kommunal øyeblikkelig hjelp” – dette er en
del av samhandlingsreformen med sykehusene.
Samtidig skal det brukes mer på psykisk utviklingshemmede, som bl.a. trenger botilbud, og
drive flere av disse.
Barnehager skal også satses på.
Det skal også satses på Byløftprosjektet. Her
skal det lages prosjekter og skrive gode søknader så vi kan få tilskudd.
Opprusting av Hulgata - Hovedgata nedre bydel. Hva gjør vi med Bakkeskåt? Parkering i
fjell? Boligtilbud med servicetilbud for eldre?
Mulighetene er mange.
Ny E-18 og næringsliv. Dette skal også satses
på. Dette er en del av nasjonal Transportplan
(NTP) ferdig til bruk 2018. Det er økt interesse
for arealene rundt der nye E-18 skal gå.
Byløft – skole – eldreomsorg. Her blir det nok
en del utfordringer for kommunestyret.
Vi takker Pål Frydenberg for et kjempeinteressant foredrag, og håper han vil komme tilbake til oss neste år også.
Ellen NB

