
PRESIDENTEN HAR ORDET  

Kjære Rotaryvenner! 

Det er enda et møte til i 

oktober når dette skrives. 

Besøket på Sykehjemmet. 

Jeg kan dessverre ikke 

komme, og beklager det. 

Møtene i oktober har vært innholdsrike. 

Made i Sandøya imponerte. De har fått til 

mye og hadde dessuten mange planer. Vi 

ser mye bygningsmasse i Albukjær 

(Sykehjemmet m.m.), men få vet lite om 

driften. Helene Tveide, fra oppfølgingseta-

ten på Strandasenteret, var god til å legge 

fram det mangfoldet hun har ansvaret for.  

Jeg vil også takke våre medlemmer som 

møtte opp på InterCity – møte på Broke-

land, som Risør Rotary arrangerte. Neste 

år er det vår tur.  

Guvernørens besøk var interessant og læ-

rerikt. Han snakket om Rotarys mål, hvilke 

midler vi har til disposisjon. En kveld med 

mye Rotarystoff og hyggelig sosialt sam-

vær under god bevertning. 

Første møte i November må vi begynne å 

arbeide med nytt styre. Det bli mange 

oppgaver på det kommende styret. 

 Vi må også se på gamle lister over fore-

slåtte kandidater. Tidlige medlemmer er 

også en mulighet vi ikke må overse. Har 

nevnt tidlige om prosjektet vårt. «Hva nå 

fremover?! « . Nevner også Kjelleren. Etter 

siste oversvømmelse, er det behov for 

oppgradering. Medlemmene bør tenke 

over dette, og komme med innspill. Så 

diskuterer vi dette på årsmøtet den 28 

november. 

      Hilsen Ragnar Lofstad. 

ROTARYMØTE 03.10.2016.              

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder:  Presidenten. 
Program:  Linn Zwilgmayer fra Made on 

Sandøya . 

Fremmøte: 42,8 

Linn introduserte seg selv og fortalte veien 
frem mot å bli selvstendig næringsdrivende på 
Sandøya.  Så fulgte en presentasjon av de 13 
medlemsbedriftene. 

Veien til å danne et nettverk og startoppproses-
sen var neste tema med sommerbrosjyre fra 
2012 om starten. Hun fortalte også om logo, 
markedsføring og økonomi og ikke minst om 
den innsats medlemsbedriftene la i starten.  I 
2012 fikk Made on Sandøya også støtte til å 
lage en hjemmeside 

I 2013 var Made on Sandøya opptatt av å bli en 
del av Tvedestrand, og om folk overalt oppda-
get hva de jobbet med.  De ble en del av Sans 
for Tvedestrand og julemarked og ander ar-
rangementer. 

I 2015 kom det store forprosjektet.  Hjemme-
side og annen nødvendig dokumentasjon ble 
hovedtema.  Innovasjon Norge ble kontaktet og 
søknad ga 200.000 for å etablere merkevaren 
Made on Sandøys.  Da ble også MetroBranding 
en del av hjelpeapparatet.  Og Slogan Ukuelig 
Livsglede ble født. 

Rapport om antall besøkende – 10.000 i 2015 
ble kartlagt og diskusjon om fremtidig brygge 
adkomst og overnatting også diskutert. 

Film ble presentert på NRK, se:                    
http://madeonsandoya.no/wp-content/
uploads/2014/06/Made-on-Sand%C3%B8ya-
NRK-S%C3%B8rlandet.htm 

Made on Sandøy har meldt seg inn i USUS  som 
er næringsklynge for bedrifter innen det MOS 
jobber med, se http://arenausus.no/ 

Og Spis Sørlandet, se 

 https://www.visitnorway.no/reisemal/
sorlandet/ut-og-spise/spis-sorlandet/ 

Hovedprosjektet fra 2016 med Innovasjon Nor-
ge som sponsor med 600.000 kroner, jobber 
med intern kommunikasjon 

   Ellen Hertzberg 

ROTARYMØTE 10.10.2016.           

Møtested: Rotarykjelleren            

Møteleder:  Presidenten.          

Program: Oppfølgingsenheten ved Hele-

ne Tveide .                          
Presidenten åpnet møtet og ønsket alle 
velkommen. 

Regnskapet for 01.07.2015 – 30.06.2   

Bjørn Walle gikk gjennom regnskapet som 

viste et totalt underskudd på drift på 11.232 

kroner.                                                                 

Årsaken er manglende kontingentinntekter, 

utgifter til PETS og underskudd på Honørfesten. 

Nytt av året er at Sparekonto og Prosjektkonto 

er tatt inn i Eiendeler pr. 30.06.2015. For å ha 

bedre kontroll med utgiftene underveis, ble det 

vedtatt at det skulle fremlegges en status ved 

årsskiftet. 

Oppfølgingsenheten ledes av Helene Tvei-

de og har  som formål å gi tjenester til 

personer med utviklingshemming og til 

personer med rusavhengighet.  

 

 
 
 
 
 
.  
 

 

 

I tillegg har enheten et aktivitets- og arbeidstre-

ningstilbud. Enheten ble etablert i 2008, har 

kontor på Strannasenteret, har 30 – 40 årsverk 

og budsjett på ca. 30 mill. kroner.                   

Tvedestrand kommune har hatt en stor økning i 

antall personer med oppfølgingsbehov siden 

oppstarten og man forventer videre økning i 

årene som kommer. Dette er en lovpålagt 

rettighet og Helene håper at fremtidige bud-

sjetter blir slik at tilbudet kan opprettholdes på 

Fremmøte denne september måned: 56,4 % 

  

Tor Erik N., Mats O., Olaf Jørg H. 

Oddvar P., Ole Jacob T. 

 
Møtt i andre klubber:  Ingen denne måneden.

 

    

KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten Oktober 2016  

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Programmer i Oktober: 

07.11. 3 min. Klubbaften med Nominasjon. 

18.11. Julebord på Rådhuset kl. 1900. Påmelding. 

21.11. 3 min. 2 seniorer om livsløp, valg. erfaringer  

                          og Rotary. 

26.11. 3.min. Årsmøte med valg. 

Programmer i denne måneden: 

 07.10. Made in Sandøya. Ved Linn Zwilgmeyer 

10.10. Oppfølgningsetaten ve Strandasenteret 

             Ved Helene Tveide. 

17. 10. InterCity – møte på Brokeland. 

24.10. Guvenørbesøk.         31.10. Sykehjemmet. 
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Tvedestrand Rotary Klubb 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 

e-post: tvedestrand@rotary.no 

Internett: www.tvedestrand.rotary.no  

President 2016 - 2017:  

Ragnar Lofstad Valle , 

 4900 Tvedestrand.    Tlf. 481.44.495 
 E-post: rlofsta@online.no 

Sekretær: Line Abrahamsen 

Vestervei, 4900 Tvedestrand                       

Mobil :    Tlf.  906 35 008                                 

E-post: lineabra@getmail.no 

Fødselsdager : 

 
01.11. Trygve Eriksen 
11.11. Leif Fage 
11.11. Trygve Bernhardsen 
16.11. Thorild Skaar 
16.11. Svein Inge Marcussen 
19.11. Reidar Kjelstrup 

KJELLERPOSTEN:  

Tvedestrand Rotaryklubbs avis.                

Utgis en gang i måneden. 

Redaktør.: Tore L. Dalen,  
Høyheiveien 6, 4900Tvedestrand. 

Tlf. 95047828 

E-post: toreleodalen@getmail.no 
 

IT– ansvarlig: Leif Fage, Kalvenveien 21,  

4916 Borøy .    Tlf. 997 38 362 
E-post:   leif.fage@gmail.com 

Gr at ul er er

med
dagen!

Gr at ul er er

med
dagen!

- Men først etter prøvespill og aksept!  

- og så hjemover ... 

   Fra Solberggruva. 

ROTARYMØTE: 10.10.2016. Fortsettelse: 

 dagens nivå.                         Dess-

verre er det slik at Tvedestrand kommer dårlig 

ut på Folkehelsebarometeret for hele landet. 

Hva dette skyldes er noe usikkert, men skyldes i 

alle fall ikke innflytting av personer med oppføl-

gingsbehov.            Oppfølgings-

senteret har lagt spesiell vekt på å nå personer i 

en tidlig fase, slik at behovet skal reduseres så 

mye som mulig og at ungdommen skal komme 

inn i et normalt løp. Dette arbeidet har senteret 

fått mye positiv tilbakemelding for fra fylket. 

Rotarymøte 17. juli 2016            
Møtested: Brokelandsheia      

Møteleder: Anne Bartnes, Rotary  

     Risør 

Program:  Distriktsmøte.        

Foredragsholder: Erlend Berntsen, 
Otechos, Tvedestrand. 

Erlend Berntsen fra Tenk Senteret i Tve-
destrand, introduserte firmaet og de ulike 
bedrifter i Tenksenteret. 

Pipeotech og Otechos og viste og de-
monstrerte ulike produkter som de produ-
serer.  Berntsen fortalte om flere prosjek-
ter, bl.a. om de eliptiske tannhjul -ene som 
de har hatt patent på en stund , og som 
har fått støtte fra Horizon 2020, som av 5 
bedrifter som søkte, og fikk støtte.  Be-
driften forsker også på en mindre motor i 
flere forbindelser på ”størrelsen av en 
bruskasse” og som skal gi mindre utslipp 
fordi den også kun har en tennplugg. 

Deretter fortalte Berntsen om Pipeotech – 
der de produserer en spesiell pakning som 
har fått internasjonal anerkjennelse.  Pro-
duksjon i India med råvarer av bl.a. tita-
nium.  De bruker en ”try and buy” prosess i 
salget og er på messer og utstillinger ver-
den over. Også med støtte fra Innovasjon 
Norge, NAV og investorer.  Hillberg Corne-
liussen er den lokale oppfinner.  

Kvelden ble avsluttet med mingling og pre-
sentasjon av kommende presidenter.
                 Ellen H. 

 

Rotarymøte 24. oktover 2016              

Møtested: Rotarykjelleren. 
 Møteleder: Presidenten 

Program: Guvernørbesøk. Guvernør Sigurd 

Arbo Høeg.  

Presidenten ønsket velkommen og særlig til 
Guvernør Sigurd A. Høeg og Assisterende gu-
vernør  Svein T. Stiansen. 
Guvernør Høeg kommer fra Larvik Rotaryklubb, 

jobber med spedisjon og eiendomsforvaltning 
og er dansk konsul.  Han fortalte om Conven-
tion i Seoul der det var 50.000 påmeldte. Pr 
september er det over1.2 millioner rotarianere, 
fordelt på over 30.000 klubber. Rotary vokser 
sterkt i Asia og Afrika, mer beskjedent i Amerika 
og i noen land i Europa. I vårt distrikt 2290 har 
antall medlemmer igjen vært økende og er nå 
på 1.921.  Vårt distrikt har god deltagelse på 
kurs. Av 37 utsendte studenter kommer 11 fra 
vårt distrikt, og det er meget bra. 
Polio er nesten utryddet, bla. med god hjelp av 
vaksine betalt av Polio Pluss. I 3 land er det nå 
registrert noen få tilfeller av polio. Ryggraden i 
Rotarys humanitære innsats, Rotary Founda-
tion, Rotaryfondet, er 100 år. Fondet har en 
rekke tiltak der  bl.a klubbene kan søke om 
økonomisk støtte. Guvernøren orienterte om  
”Interesseforeningen” («ungdoms- og tiltaks-
fondet») som har til formål å dekke reiseut-
gifter for økt kontakt mellom ungdom fra for-
skjellige kulturer.  Pengene stilles til disposisjon 
av distriktet.  Ofte har dette blitt brukt til å 
dekke reise og opphold for dem som søker seg 
til World Affairs Seminar (WAS) i Wisconsin, 
USA i juni hvert år.  Men det er også mulig å 
dele ut til andre formål. Søknadsfrist er i ja-
nuar/februar. Guvernøren nevnte også Rotary 
Peace Center som tilbyr masterstipend ved seks 
universiteter i områder knyttet til fred, kon-
fliktforebygging og konfliktløsning. Tilbudet er 
antagelig lite kjent. Etter guvernørens interes-
sante foredrag var det spørsmål/svar-runde  og  
senere servering av rundstykker og kake. 

                      Svein J. 

 

Rotarymøte 31. oktover 2016              
Møtested: Tvedestrand Sykehjem 
 Møteleder: Formann i festkomiteen Geir 

Nylen.                    Frammøte:  33,3% ( 10 stk.) 

Bjørn og Geir fra festkomiteen  møtte opp i 
god til for å starte med bord-dekking. 
Øvrige medlemmer kom litt før kl. 18 som 
avtalt og det ble levert inn romslig med 
kaker. Her ble noe til overs som tilfalt Sy-
kehjemmet etter festen. 
Alt forløp fint med servering av kaker og 
kaffe.                                                            . 

 
Strannakoret stilte opp og sang for oss, 
noe vi satte stor pris på. 
Det viste seg at vi denne gangen ikke had-
de gevinster til absolutt alle, men trekning 
og utlevering gikk fint for seg. Ingen 
«surminer» av den grunn.                         

Alle virket fornøyde med kvelden og det er vel 
hovedsaken. 
Et lite hjertesukk fra undertegnede (formann i 
festkomiteen): Et fremmøte på 10 personer er 
vel noe tynt. Hva er grunnen? Er ikke festen 
godt nok annonsert innad i klubben? Tar gjerne 

imot  innspill...... 
 
 Geir N. 
 
  

     Guvenøren Presidenten 

Her serverer Olaf Jørg Hafredal bløtkake. 

STRANDAKORET 


