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Rotarymøte 24.11. 
Møte ledet av presidenten. 
Kveldens foredrag ble holdt av direktør Olav 
Voie fra TeamTec. 
Gjester/prøvemedlemmer: Ellen Nora Bodin 
og Tor Olav Hagestad. 
Invitasjon fra Brevik RK til møte 11. desem-
ber. 
Einar J. klarerte nye medlemmer. Fadderne 
tar kontakt og inviterer dem med på møte når 
det måtte passe. Men hans oppfordring var : 
Gjør det nå !! 
Olav Voie kunne fortelle at TeamTec har 3 

hovedrodukter: Brannsikre vinduer, forbren-
ningsovner og ejektorer. 
Forbrenningsovnene står for ca 80% av pro-
duksjonen. De produseres i Gjerstad, ca 230 

stk. pr. år de siste årene. Ser ut å havne  om-
trent på dette antallet også inneværende år. 
- Har inngått en samarbeidsavtale med et ki-
nesisk firma i Nanjing, en 8 års avtale. 
De har enerett på salg i Kina og her produse-
res det ca 600 forbrenningsovner årlig. 
34% av aksjekapitalen I TeamTec eies av en 
gruppe ansatte. 
Ordrereserven er i dag på ca 180 mill. kr. 
Omsetningen i 2000 var ca 180 mill. kr., i 
2007 ca 215 mill. kr, og det forventes ca det-
te beløpet også i 2008, kanskje en liten øk-
ning. 
De største kundene er redere og skipsverft. 
Møter hard konkurranse fra produsenter i Øs-
ten (Kina og Korea) 
TeamTec har i dag ca 30% av verdensmarke-
det på forbrenningsovner. 
De hadde hittil ikke merket så mye til finans-
krisen, men la ikke skjul på at de gikk spen-
nende tider i møte. Å budsjettere for de neste 
årene ville bli en stor utfordring. Men Team-
Tec synes helt klart å være en meget solid 
bedrift, med en sterk ledelse og sunn økono-
mi. Og ikke minst er det stor og meget viktig 
arbeidsplass for lokalmiljøet i Tvedestrand. 
Kvelden fremmøte : 80% - Meget bra ! 
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FRAMMØTE DENNE MÅNED: 73,7% 

100 %: Arne, Bjørn, Einar, Hilde, 
Karl Ragnar, Kjell, Ole, Ole Jacob,  
Tanja, Tor Erik,  
Møtt i andre klubber:  
 

 
Trygve Eriksen  01.11.36 
Sven I. Marcussen  16.11.68 
Reidar Kjelstrup 19.11.38 
  
 

PRESIDENTEN HAR ORDET 

Så er også no-
vember måned 
historie. En fin 
måned med flott 
høstvær før vin-
teren satte inn i 
desember.  
Aktiviteten i 
klubben har vært 
på topp med 
godt fremmøte 
hele måneden. 
Vi hadde mange 

høydepunkter denne måneden som nomina-
sjon, egoforedrag, julebord og foredrag ved 
daglig leder i TeamTec. 
Julebordet ble i år om mulig enda mer vellyk-
ket enn tideligere år; i hvert fall hvis man 
skal dømme etter lydnivået denne kvelden. 
Middagen var fantastisk og gode drikkevarer 
gjorde at stemningen var helt under taket på 
kort tid.  
En stor takk til Ingebjørg, Ragnar og Karl 
Ragnar som laget en perfekt kveld for oss, og 
satte oss i den rette julestemning. 
Egoforedraget til Hilde var topp. Et så godt 
forberedt foredrag har vi ikke hver gang. Det 
var moro å se hvor og hvordan Hilde vokste 
opp og de valg hun har gjort i livet for å 
komme dit vi kjenner henne i dag.   
TeamTec-foredraget ga kanskje noen litt mer 
innsikt i den internasjonale bedriften vi har i 
vår lille by, og som vi håper vi beholder og 
utvikler seg til beste for vårt lokalsamfunn. 
Neste måned som vi allerede har startet på er 
selveste julemåneden. Velkommen til hygge-
lige og litt høytidelige  møter i en heksisk 
førjulstid.  
 

Når dette leses er vi inne i adventstiden. Det 
passer derfor å stoppe opp og legge oss føl-
gende på minnet: 

 
 
 
 
 
 

Advent 
 av Inger Hagerup 

Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede 
Det står og skinner for seg selv og oss som er tilstede 

Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede 

Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede 
De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede 

Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede 

Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede 
De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede 
Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede 

Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned 
For lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel  

for fred  
på denne lille jord, hvor menneskene bor. 

En Riktig  
God Jul  

og et 
Godt Nytt År! 

Programmer framover: 
01.12. Klubbaften med årsmøte og     
 valg. 
08.12. Mitt liv som lærer  
            v/Svein Tore Stiansen. 
15.12. Juleavslutning i Holt Kirke. 
22.12. Juletradisjoner v/Bjørn. 
29.12. Møtefri. 
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Terje  Skretting 

Bjørn Walle 



ROTARYMØTE 17.11 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: President Bjørn  
Kveldens sang: "Vestland - Vestland" 
Kveldens program: ”Egoforedrag” v/
Hilde Marie 
 
Referat: 
Presidenten ønsket velkommen, og spe-
sielt til våre gjester. 

Han opplyste at fristen for innsigelser på 
nye medlemmer nå var gått ut, slik at 
fadderne til foreslåtte nye medlemmer 
nå kan ta kontakt. Det ble oppfordret til 
spontane 3-min. Det ble minnet om Ne-
denes R. K sitt Intercitymøtet 18. d.m. 
på Tyholmen Hotell kl. 18.oo m fore-
dragsholder  Petter Skauen. 

Det ble lagt ut kvartalsbrev og måneds-
brev fra Guvernøren vår. 

3. min – Tor Erik 
Tor Erik fortalte at han hadde observert 
bl.a. en Kvannplante på Borøya som sto 
i full blomst nå i midten av november, 
og kom inn på mulige årsaker til det. 
Egoforedrag v/Hilde 
Hilde ble født og oppvokst i Røldal, nå 
Odda kommune. Hun kunne videre for-
telle at de fikk strøm først i 1958 og TV 
i 1961. Hilde ble både døpt og konfir-
mert i Røldal kirke. Hun ble tidlig med i 
stølsdriften, og hadde en fri og fin opp-
vekst i Røldal. Hun gikk ungdomsskolen 
i Røldal, mens videregående, reallinje, 
ble tatt i Odda. Hun tok lærerutdannelse 
fra 1977 til 1981 ved Telemark Lærer-
høyskole på Notodden, naturfag og 
norsk. På Notodden var hun aktivt med i 
mange aktiviteter bl.a. leikarring, som 
medførte mye spennende farting. 
Etter foreløpig endt utdannelse ble den 

første jobben i Tokke skole, der hun un-
derviste i 7 klassetrinn. Hun var med på 
et lærerkurs i USA, sammen med andre 
nordiske lærerkolleger. Det ble ett års 
videreutdannelse i kroppsøving i Kristi-
ansand, før hun i 1984 fikk et ledig vika-
riat i Risør, og 1985 fikk Hilde fast jobb 
på ungdomsskolen i Tvedestrand. 
I 1992 var Hilde med på et GSE-team i 
regi av Tvedestrand Rotary Klubb. Hun 
bodde hos fem forskillige familier i Ca-
nada. Dette var så spennende og opple-
velsesrikt at hun allerede året etter var 
med på en annen utvekslingstur for ung-
dom til Italia, med gjenbesøk i Norge. 
Hilde er en aktiv dame, og er engasjert 
på mange hold, bl.a. er hun hovedverne-
ombud i Tvedestrand kommune.  
Det er alltid både hyggelig og informa-
tivt å lære våre medlemmer bedre å 
kjenne. Hilde holdt et engasjerende og 
personlig foredrag. 
Kveldens fremmøteprosent 72 % 
 

ROTARYMØTE 03.11. 
Velkommen v/ presidenten. 
Gjest : Frode Halvorsen. 
Klubbaften. 
Presidenten meddelte at Nedenes RK 
har Intercitymøte 18.11. Klubbens med-
lemmer 
Velkomne til Tyholmen Hotell kl. 18.00. 
3 minutter ved Einar Johnsen 
Han refererte til artikkel i A-magasinet 
ang. hjerneslag, blodpropp eller hjerne-
blødning. 
Hvert år dør ca 5000 i Norge. Ca 80000 
mennesker i Norge får hvert år små 
slag / drypp uten å vite om det. 
Presidenten gjorde kjent en del forslag 
på nye medlemmer. Eventuelle innven-
dinger må være styret i hende innen 
10.11. 
Det ble også avholdt nominasjon iht. 
vedtektene. Følgende 8  medlemmer 
fikk flest stemmer: 
Svein Inge, Egil, Hilde, Tanja, Tor Erik, 
Anne Berit, Einar og Ole Jacob. 
Valget avholdes første mandagen i de-
sember. 
Kveldens fremmøte var 68%. 
 
ROTARYMØTE 
10.11. 
JULEBORD. 

 
Møtet og julebordet ble ledet av presi-
dent Bjørn. 
Sang : Tvedestrandssangen 
Kjelleren var skikkelig flott pyntet og 
gav oss den første lille forsmak av jul.  
En stor takk skal rettes til Ragnar 
Lofstad og hans viv Ingebjørg  for at vi 
alle fikk en meget hyggelig kveld. 
De hadde som vanlig gjort en stor jobb 
både med pynting av lokale, dekke bor-
dene , bestilling av mat og drikke samt 
servering. MANGE TAKK !! 

 
Tradisjonen 
tro var ribbe 
m/tilbehør le-
vert av Idar 
Sundsdal, og 
som tidligere 

år smakte maten fortreffelig.  
Desserten til Ingebjørg stod heller ikke 
tilbake, nydelig multekrem. Et skal være 
sikkert – ingen gikk sultne hjem denne 
kvelden. 
Og i tillegg vanket der godt drikke . 
Noen måtte jo benytte bil, men vi var 
noen som kunne kose oss med god vin, 
eller en pils og juleakevitt. Den var der  
ei heller noen usmak i. 
Karl Ragnar stilte opp med gode, tradi-
sjonelle julesanger og sjelden har sangen 
tonet vakrere fra rotarykjelleren. En takk 
også til Karl Ragnar for ”hans spill”. 
Utover kvelden gikk praten livlig rundt 
bordene, stemningen var høy og mange 
gode historier ble fortalt.  En skikkelig 
hyggelig kveld i tradisjonelle rotary for-
mer. 
Kvelden ble rundet av ”i sjebelig” tid, 
det var tross alt arbeidsdag dagen derpå. 
 
 

Terje Skretting 

Helge Nilsen 

Oddvar Pedersen 

Ragnar og hans Ingebjørg (som alltid hol-
der seg litt i bakgrunnen) stod - som vanlig  
i spissen for arrangement og gourmet´  Fargerik(t) og nydelig  


