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Kjære Rotaryvenner!
Så er allerede januar måned unnagjort og
fortsatt har vi Tvedestrandsbeboere nesen over snøkanten, men nå er det bare
så vidt ! Østaværet har gitt oss utrolig
store mengder snø de siste 14 dagene og
i lille, trange Tvedestrand er det jo ikke
alltid like lett å bli kvitt snøen. Men vi
får håpe været stabiliserer seg og at vi får
benyttet ”alt det hvite” til noen flotte
skiturer i tiden som kommer.
Dessverre måtte rådmannen melde forfall
pga sykdom tidlig i januar, men jeg er
glad for at han kan besøke oss på første
møte i februar, alltid interessant å få innblikk i kommunens planer det kommende år – og ikke minst alle utfordringer de
står over for.
Ellers bød januar på et interessant møte
med jordomseileren Harald Solfjeld,
utrolig den ferden han har lagt ut på. Det
ble et meget laaangt møte, men det hadde
ingen noe imot. Han rakk ikke engang å
runde Cap Horn i sitt foredrag , så vi har
allerede ”bestilt” et nytt besøk av Harald
om 1 – 2 - 3 år, for han var usikker på
når han igjen var tilbake i Tvedestrand.
Men hans ferd kan også følges på nettet.
Vil også gratulere innkomne president,
Sven Inge, med å ha fått konstituert sitt
nye styre for 2014/-15. Olaf var allerede
I dette nummeret kan du lese om:
06.01.: 3-min. Program og planer for 1. halvår.
13.01.: Rikets tilstand v/Pål Frydenberg.
20.01.: Opplevelser fra en jordomsegling v/
Harald Solfjeld.
27.01.: Fusjonen Spareb.Sør-Pluss Bank.

valgt som innkomne president – og undertegnede som past-president, men ellers ble Ole Devold kasserer, Tanja Høiseth fortsetter som sekretær og Line Abrahamsen blir styremedlem.

Trygve Eriksen hadde 3 minutter og foreslo at kjellerposten trykkes i A4 format
som ble enstemmig applaudert.
Han overbrakte også hyggelig hilsen fra
prost Njål Klevberg som før han flyttet
var medlem i Tvedestrand Rotary.
Vi står foran en spennende februar måRagnar Lofstad holdt en 3 minutter om
ned. Rådmannen er nevnt, men jeg ser
pris på slaktegris og jordbruksavtalen.
også frem til å få besøk av unge Per ÅsPrisen fastsettes ved måling av kjøttdelen
mund Sandåker fra Gjerstad. Han har
på den enkelte gris, og betales i dag med
vært ett år i USA som utvekslingsstudent
21 kroner pr. kilo. Ragnar leverer ca. 820
gjennom Risør R.K. Skal bli artig å høre
slaktegriser pr. år.
hans historie og hva dette året har betydd
for ham. Og jeg håper også at dette kan
President Oddvar tok så for seg programgi inspirasjon til vår klubb slik at vi kanmet for halvåret januar – juni 2014. Av
skje om et år eller to også kan få sendt ut
høydepunkter nevnte han foredraget fra
en student, det bør vi absolutt ha som
Harald Solfjeld som vil fortelle om hans
mål.
seilas i nord og sør Amerika. Blant
Måneden avsluttes med bedriftsbesøk på mange spennende opplevelser får vi høre
Arendal nye brannstasjon. Det kan bli
om væpnet overfall om bord på seilskuta,
meget interessant. Jeg håper at flest mu- om giftig slange på båtdekket og om å
lig setter av denne kvelden, når vi drar ut stå helt tørt med skuta på grunn av ekspå bedriftsbesøk så synes jeg det bør
trem stor forskjell på høy og lavvann.
være litt forpliktende og jeg håper derfor 24. februar skal vi besøke den nye brannat de aller fleste kan prioritere møtet den- stasjonen i Arendal. Her blir det mye
ne kvelden, den 24. februar .
spennende å se for gamle gutteøyne.
10. mars kommer Steinar Storm Olsen
Ellers er medlemskomiteen kommet i
og holder foredrag om opp-bygging av In
gang med arbeidet for å få inn nye med-Amenas i Algeri der vi alle dessverre alt
lemmer. Vi satt stor pris på at Anne Befor godt husker det tragiske terrorangrerit Nedrebø ble medlem i klubben igjen
pet 16. januar 13 som kostet flere nordog ønsker henne hjertelig velkommen .
menn livet.
Har også et håp om å kunne få inn enda
28. april blir det som vanlig honnørfest
et nytt i løpet av februar måned. Og
på rådhuset det vi innbyr kommunens
Medlemskomiteen oppfordrer alle medeldre til en hyggekveld med underholdlemmer til å komme med navn på nye
ning og god mat.
kandidater, vi er avhengig av alles hjelp i
For øvrig er programmet spekket av goddette arbeidet.
biter så her er det bare å møte opp avsluttet presidenten.
ROTARYMØTE 06.01
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Oddvar Pedersen
Gjester: Anne Berit Nedrebø.
Frammøte: 74%
Program: Klubbaften med programmet
for neste halvår.
Sang: Av Normannssang.
Presidenten ønsket alle medlemmene
godt nytt år.

Tor Erik hadde til slutt et innlegg om
juletreet utenfor butikken som har forsvunnet 7 ganger denne jula. Unge gutter
som tøffer seg og stjeler med seg juletreet på vei hjem i sene nattestimer. Et lite
tankekors er det at de ikke har noe bedre
å finne på etter en hyggelig men kanskje
alt for fuktig kveld på byen.
Bjørn w.

Programmer framover:
06.01. Klubbaften m. 2-min og progr. framover
13.01. Rikets tilstand v/rådm. Pål Frydenberg
20.01. Jordomseiling v/Harald Solfjeld.
27.01. Fusj. Spareb. Sør – Plussbank v/Rolf Søraker

Frammøte denne måned: %
100 %: Arne B., Bjørn, Geir, Egil, Hilde,
Ole J. T., Ragnar, Tor Erik og Trygve E.
Møtt i andre klubber:

ROTARYMØTE 13.01
Sted: kjelleren
Presidenten ledet møtet
Fremmøte: 55%
Program: Div. innlegg av rotarymedlemmer.
Sang: Nordmannen.
Reidar K. hadde innlegg om politiets distinksjoner.
Vi har i dag 27 politidistrikter som utgjør en
etat: Politi og lensmannsetaten som igjen
består av 3 særorganer:
Dette er kriminalpolitisentralen, økokrim og
PST – sikkerhetstjenesten.
Vi kan dele politigradene opp i 5 grupper:
Politihøyskolens studenter- skulderklaff med
romertall I - II og III som viser antall studieår.
Politibetjenter/politireserver - de har sort
skulderklaff med 1, 2 eller 3 stjerner.
Politibetjenter med befalsgrad – de har gul
slitekant på sort skulderklaff med 1, 2 eller 3
stjerner.
Politidirektør, politimester, sysselmann,
visepolitimester som har gul skulderklaff
med henholdsvis 4, 3, 2 eller 1 stjerne avhengig av stillingsbetegnelsen.
Bjørn W. holdt foredrag om vår utvekslingsstudent Benjamin Kreutzkam var hos oss i
skoleåret 1998-19999.
Han var 16 år da han kom til oss. Han lærte
seg norsk på 2 uker, var en svært skoleflink
gutt som gikk i 2. klasse på videregående på
Lyngmyr skole. Han bodde hos 2 vertsfamilier, han fikk mange venner på skolen og var
svært idrettsinteressert.
Etter at han reiste hjem til Tyskland fullførte
han videregående der og gikk ut med gode
resultater. Han begynte så å studere til ingeniør med fordypning i energiteknikk. Etter
fullført studie ved universitetet i Munchen
begynte han å jobbe i et lite ingeniørfirma
samtidig som har tok doktorgraden i forbrenningsteknikk.
Benjamin har beholdt kontakten til vår klubb
og lover å komme og besøke oss neste gan
han er på tur i Norge.
Til slutt hadde Tor Erik en avslutning på
føljetongen om ungdom som ødela og stjal
juletreet utenfor butikken.
Tor Erik fulgte etter juletretyven ned på hotellet der han fikk tak i gutten. Heldigvis var
gutten så voksen at han beklaget sin handling
og lovet å sette treet på plass igjen. En god
lærdom for en ung gutt som kanskje derved
sluttet med slike barnestreker.

Presidenten åpnet møtet og ga straks ordet til Amerika, men dette må vi høre om en annen
kveldens foredragsholder Harald Solfjeld.
gang da tiden ikke strakk til denne kvelden.
Harald er oppvokst på Solfjeld i Tvedestrand.
Etter mange års jobbing i Statoil valgte han å
en sluttpakke i selskapet for å realisere sin
drøm om å seile jorden rundt.,

Men til den som er spesielt interessert. Gå
inn på Haralds nettside www.ss-ilanga.com
så kan du følge han videre på turen rundt
jorda. Takk for en spennende kveld.

Etter lange forberedelser kastet han loss 12.
juni 2010 fra Staubø kultursenter 2 dager før
han fylte 60 år.

ROTARYMØTE 27.01

Bjørn W.

Møte i Rotarykjelleren
Turen gikk i første omgang fra Norge til
Presidenten ledet møtet
Shetland, Færøyene, Grønland, Canada New- Program: Fusjon mellom Sparebanken Sør
foundland, Nova Scotia og USA.
og Sparebanken Plus.
Sang: Selvdiktet sang på melodien ”Jo mer vi
En fantastisk tur der han reiste i våre gamle
er sammen”.
vikingers spor over til USA (Vinland). Han
Fremmøte: 44%
møtte mange flotte mennesker og storslagen
Gjest og foredragsholder Rolf Søraker holdt
natur. På Grønland var det tøft for den lokale
foredrag om fusjonen mellom Sparebanken
befolkning på småsteder. Han så at folk der
Sør og Sparebanken Plus med virkning fra 1.
slet med alkohol og et strevsomt liv. På turen
januar 14.
opp til Grønland traff han også på isfjell og
Rolf begynte i banken i 1986, han jobbet
måtte være svært forsiktig for ikke å komme
først med privatkundemarkedet for så å gå
bort i svære isbelter som kunne låse han inne.
inn i konsernledelsen der han jobber i dag.
Turen over til Canada gikk greit og han seilte Banken ble dannet i 1824, Tvedestrand Spaså ned langs kysten til USA. Han var innom rebank i 1852 og etter en ny sammenslåing
Bosten med sine 7 millioner innbyggere før av banker i distriktet ble Sparebanken Sør
dannet i 1984. Siden den gang har det vært
han så seilte til New York. Her hadde han
mang forslag til fusjonssammenslåinger opp
”sight seeing” til Empire State Buildng, Times Squere, Central Park, frihetsgudinnen og gjennom åra, men først i 2013 ble det virkemange flere kjente steder. New York er stor lighet ved en fusjon mellom Sparebanken
Sør og Sparebanken Plus.
og flott.
Grunnen til at tiden nå var kommet kan muliHan seilte så oppover kanalene til Niagara
gens være utløst av nye kapitalkrav til bankeFalls og på de store innsjøene Lake Ontario
ne, kostnadseffektiv drift og større krav til
og Lake Michigan før båten skulle fraktes på
teknologisk drift. En viktig faktor for bankeland over til Missisippi. I Memphis opplevde
nes soliditet framover vil bli deres risiko i
han blues og rock, og han besøkte Graceland
markedet. Fusjonen mellom Sparebanken Sør
som var hjemmet til Elvis der han også ligger
og Sparebanken Plus gir bedret risiko for den
begravd.
nye banken.
Før sammenslåingen av bankene ble det en
Harald seilte så ned mot Panama for å gå
full gjennomgang av begge bankenes forretgjennom kanalen over til Stillehavssiden.
ningsområder.
Men først svingte han innom Cuba som ble
en fantastisk opplevelse. Alt her var som på De to bankene utfyller hverandre geografisk
og gir god nærhet til alle bankens kunder.
50 tallet. Gamle amerikanske biler rullet i
gatene og husene var gamle og slitte. Det var Den nye banken har i dag 506 årsverk og 80
milliarder i forvaltningskapital. Før sammensom å gå 50 år tilbake i tid.
slåingen hadde hver av bankene 40 milliarder
Han satte så kursen mot Panamakanalen. Den hver i forvaltningskapital. Det betyr altså at
er svært krevende på kjøre på grunn av stor
vi har fått en dobbelt så stor bankenhet på
båttrafikk av store skip.
Sørlandet. Styret i banken vil bestå av 10
medlemmer og forstanderskapet får 48 repreEn kveld la han seg til å sove på dekk på
grunn av varmen. Da han våknet om morge- sentanter. Styret og forstanderskapet skal
redusere antall medlemmer noe i åra framnen lå det en slange på dekk.
over for å få effektive styringsorganer for
Han fikk heldigvis drept den og kastet den
Bjørn W.
fremtiden.
over bord før den rakk å bite han. Da han
Konsernledelsen består av adm. direktør og 7
ROTARYMØTE 20.01
sjekket på nettet så han at det var en svært
stabsfunksjoner med hver sin leder og stab.
Møteplass: Rotarykjelleren
giftig slange men heldigvis gikk det altså bra. Hovedkontoret ble plassert i Kristiansand.
Møteleder: President Oddvar Pedersen
Det er like mange ansatte i stabsfunksjonene
Da han kom over på Stillehavssiden seilte
Gjester:
i Arendal som i Kristiansand.
han
til
Galapagosøyene
og
Påskeøyene.
SteFrammøte: 56 %
Program: Jordomseiling med Harald Solfjeld der med et unikt dyreliv og historiske statuer. 1. januar 14 var fusjonen gjennomført og den
Turen gå så videre nedover kysten langs Sør- nye banken med navnet SparebanSang: Sørlandsk sommervise
Bjørn W.
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Fødselsdager framover:
Ole Jacob Thorsen 11.02.47
Ellen Hertzberg 16.02.51
Arne Bjørnstad
24.02.32

