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PROGRAMMENE i april  2006 
03.  Honnørfest i Tvedestrand Rådhus.          
10.  Klubbaften. 
27.  Møtefri - 2. Påskedag.  
24.  ”Hagen om våren”., ved Tore Moen 

Frammøte i mars:  62 % 

Presidenten har ordet: 

 

 

MARS  2006 

IT - ansvarlig: Helge Nilsen, Skipperheia, 
Sagesund, 4900 Tvedestrand 
E - post: admin@sentralvaskeri.no 

             

 

 Vi gratulerer med  dagen     
    
   14.04.  Kåre Arntsen 
   27.04.  Egil Vatne 
     

100 % frammøte i april: 
Arne Bjørnstad, Trygve Eriksen 
Reidar Kjelstrup, Tor Erik Nævestad, 
Birger Solfjeld, Bjørn Walle. 

Kjære Rotaryvenner! 
 
Igjen har jeg hatt en tur til Kina.  Der er bare å beklage at presidenten stadig 
glimrer med sitt fravær.  Det er imidlertid slik at jobben må ha førsteprioritet 
også for en president.  
Jeg har imidlertid alltid en glimrende stedfortreder i Reidar som påtar seg alle 
oppgaver i mitt fravær.  Hva skulle jeg ha gjort uten han? 
Også mars startet flott.  Den første mandagen hadde vi igjen peisaften.  Det er 
hyggelig av og til også å komme på møter utenfor klubblokalene.   
Etter referatene å dømme hadde alle en hyggelig aften med masse prat slik som 
hører en peisaften til.  Viktig var det også å sette fokus på medlemskapet og på 
oppgaver som vi har i vårt lokalsamfunn.  Vi fikk mange viktige og gode tilbake-
meldinger fra referatene i møtet uka etter. 
Reisebrevet hvor Trygve viste film fra sitt besøk i Russland er meg fortalt var 
meget interessant. 
Etter tilbakemeldingene jeg har fått hadde dere et interessant besøk opp i Gjer-
stad hos TeamTec Production.  Jeg skulle gjerne vært tilstede for å få vist fram 
”min” bedrift, men slik ble det ikke.  Synes selv at vi har en fin produksjonsbe-
drift som jeg med gleder viser fram til alle besøkende.  
 
Nå står påsken snart for døren og jeg vil herved benytte anledningen til å ønske 
dere alle en riktig god påske.                                                         Ole Jacob  
                                            

 Rotarymøte 27.03.06 
Bedriftsbesøk på Teamtec production på Fiane i Gjerstad.  
 
Reidar åpnet møte med en hilsen fra Ole Jacob som er i  
Kina og har fine sommertemperaturer der.  
Daglig leder Rolf Schønning og produksjonsleder  
Willy Morka, ønsket velkommen til bedriften som  
sysselsetter 17 personer i Gjerstad, og 22 i Tvedestrand.  
Schønning trakk kort opp historien om opprettelsen  
av produksjonsbedriften i Gjerstad i 1998. Først var det samarbeid med Tellefsdal. 
Etter hvert skilte bedriftene lag og Teamtec overtok alle aksjene. Rolf Schønning 
fulgte med som daglig leder. Siden ble all produksjon både i Gjerstad og Tvede-
strand , lagt i samme selskap med produksjon på to steder. 
I Gjerstad foregår produksjonen av forbrenningsovnene. Design, konstruksjon og 
vedlikehold foretas på Tangen i Tvedestrand. I dag produseres alle deler av underle-
verandører fra flere land, mens sammenstillingen foregår i Gjerstad. Ovnene er i ho-
vedsak beregnet på skip, men flere steder er det plassert forbrenningsovner på land. 
Maldivene er et godt eksempel på dette. Der står det over 100 ovner på øyene. 
Bedriften er verdensleder på området, og har store kunder som US Navy og det nors-
ke forsvaret. Der har de levert komplette forbrenningssett pakket i container. 
Konkurrenter finnes over alt, men det gjelder å ligge et hestehovde foran i utvikling 
og ikke minst ha en konkurransedyktig kvalitet. Ovnene er helautomatiske og kan gå 
hele døgnet hvis nødvendig. 
I Kina samarbeider Teamtec med en lokal produsent som leverer til store deler av 
Asia på lisens. Samarbeidet innebærer også del-leveranser fra Kina til Norge, og om-
vendt. 
Etter orienteringen var det befaring i produksjonshallen. Interessen var stor og spørs-
målene mange. Kaffe og wienerbrød til slutt. 
Dette ble en svært interessant aften og alle de 14 – 15 deltakerne var godt fornøyd.       
                   Mads Oppegård 

  

Rotary opplysning: 
Rotary Foundation disponerer veldig mye penger, som vi kan søke på hvis vi 
finner lokale tiltak ( eller annet i inn- eller utland ), - som vi bør engasjere oss i. 
Slikt kan gjøres i samarbeid med en eller flere klubber, og jo mer vi på den må-
ten kan få til - dess mer vil vi kunne få fra Rotary sentralt. 
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Rotarymøte 20.03.06 
Rotarykjelleren 
               
Møteleder:  Reidar Kjelstrup 
Program:  "Fra Moskva til St. Petersburg,” 
   reisebrev fra Trygve Eriksen 
Sang:  ”Vi ere en nasjon vi med ” 
  
Reidar Kjelstrup er stedfortreder for presidenten som er i Kina. Han orienterte om 
neste møte som blir på Teamtec i Gjerstad. 
  
Trygve viste film fra sin båttur fra Moskva til St. Petersburg. Cruiseskipet, Nicolai 
Baumann, tok 260 passasjerer men på denne turen var de bare 160 hvorav 2 nors-
ke. Det ble servert 4 retter til hvert måltid. 
Turen starta med omvisning på de mest kjente stedene i byen. Metroen som ble 
bygget på 1930-tallet var spesielt imponerende med sine mange kunstverk. 
Stalin sørget for at det ble bygget en kanal mellom Moskva og St. Petersburg med 
sine 19 sluser og største høydeforskjell på 186m. På den 11 dager lange turen var 
de bl.a. innom Kalyzin, Uglich, Kostroma, Rybinsk, Goritzy, Kizhi, Mandrogi med 
guida turer hvert sted. De mange kirkene var imponerende med sine løkkupler og 
sine innvendige utsmykkninger med mye gull. Langs kanalen kunne man skue mye 
forfall og mange som fiska småfisk. På grunn av de store båtene var det til dels 
kraftig erosjon i kanalen. 
Turen endte opp med omvisning i St. Petersburg som ble anlagt av Peter den Store 
i 1703, et tidligere sumpområde i utløpet av elva Neva. Byen ble blant annet bygd 
av flere 1000 svenske fanger.                                                        Anne Berit Nedrebø 
                           

PEISMØTE  06. 03.06   
Gruppe III – Vert: Arne Bjørnstad.  Sted: Færsnes Gjestegård. 
Gjestene var:   Ragnar Lofstad, Tor Erik Nævestad, Tore Leo Dalen, Mads Oppegaard, 
                        Ole Jacob Thorsen, Reidar Kjelstrup, Birger Solfjeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

        Ordsprog:            
Lyksalig er den man som glemmer med forstand - hva han ei endre kan.                   

Rotarymøte 13.03.06  
Møteleder:  Presidenten 
Program:  Klubbaften 
  
Presidenten orienterte om at kveldens oppsatte program:  
"Globalt miljø - miljø & sikkerhet" ved Steinar Sørensen,  
ble avlyst pga at foreleseren var blitt syk. Derfor ble møtet  en oppsummering  og refera-
ter fra PEISMØTENE sist  mandag. Se referatene fra forje side. 
 
 Presidenten refererte fra Guvernørens ukebrev, hvor han minnet om PET-
samling i Arendal. Visepresident Reidar Kjelstrup reiser fra vår klubb.  
                   Anne Berit N. 

Arne hadde hemmelig opplegg for kvelden, og han og 
Ragnar Lofstad kjørte oss langt til skogs på Vegårshei. 
Bestemmelsesstedet viste seg å være Færsnes Gjeste-
gård, hvor Arne hadde halt i land en spesialavtale for 
oss Rotarianere. Stian Mo Færsnes fortalte om dette 
fem år gamle anlegget, som er hans eget ”Soria Moria” 
som  han spesielt markedsfører mot inn- og utenlands-
ke næringsinteresser 

Deretter kveldens 
tema: 
Presidenten tok opp 
spørsmålet om faddere 
til de nye medlems-
kandidatene, som bør 
bli kontaktet innen 
mars måned. De fleste 
faddere er tatt ut, men 
to gjenstår og må av-
klares på medlemsmø-
te. Reidar K.  
   

En del av Færsnes Gjestegård. 

Vi ble traktert med en utrolig  vel -  
smakene fiskesuppe, hjembakt brød, spesi-
alkomponert eplemost, eplekake  
med krem og kaffe m.m. 

Praten gikk livlig, og kveldens 
hovedtema ble drøftet til langt 
på kveld 

 
Gruppe 1 var hos Trygve Eriksen. 
 
Det var først omvisning i Trygves mu-
seum av gamle ting, før medlemmene 
ble godt traktert med smørbrød og 
kake. 
Deretter ble det lest opp forslag til fad-
dere. Når det gjelder prosjekter, foreslo 
gruppa at vi følger opp de nåværende. 
Samtidig  at vi vurderer om vi kan gjø-
r e  n o e  f o r  i n n v a n d r e r e .                           
          Anne Berit N. 
 

 
Gruppe 2 var hos Oddvar Pedersen 
 
Også vi ble godt traktert med smør-
brød og kake. Det ble lest opp forslag 
til faddere.  
Med hensyn till prosjekter, foreslo 
gruppa at vi følger opp nåværende 
prosjekter, - og ha fokus på sommer-
turer som arrangeres for ungdommer.                          
Anne Berit N. 
 

La ikke livet ditt være fullt av må,  bør,  nødt til.  Du har et valg.  
La dine egne verdier og prioriteringer forme dagliglivet. 

 

 

 

 
Vinterpalasset speiler seg i elven Neva. 


