
Oddvar 

PRESIDENTEN HAR ORDET 

Jeg synes ikke 
det er lenge siden 
jeg gikk på som 
president, men nå 
er allerede mitt 
første halvår som 
resirkulert  presi-
dent nesten 
omme. Det har 
vært et interes-
sant år, der det 
meste har gått 

etter planen. 
Programkomiteen, med Reidar i spissen, har 
gjort et godt og solid forarbeid og vi har hatt 
mange lærerike og interessante temaer på 
møtene. -Kan også se tilbake på en utrolig 
vellykket sommertur til Torungen fyr.  
Møtet på SSA, der Per Torgersen tok for seg  
”Utviklingsplan 2030” for sykehusene på 
Sørlandet var meget interessant. Hvordan vil 
spesialhelsetilbudene bli de neste tiår - et 
tema som på en eller annen måte vil berøre 
oss alle. Jeg ble nok litt skuffet over oppslut-
ningen denne kvelden, slike møter utenfor 
klubben håper jeg vi kan prioritere fremover, 
for de var virkelig synd at ikke flere fikk 
med seg dette foredraget. 
Siste fredagen i november hadde vi et meget 
hyggelig julebord i Kjelleren. Deilig mat og 
høy stemning – en takk til festkomiteen med 

Egil, Camilla og Line i spissen.  
I løpet av høsten har vi fått Geir Nylén som 
nytt medlem, det satte vi stor pris på. Dess-
verre har vi også mistet ett par av de nye som 
kom inn i vår. Men kanskje kan Maria og 
Sissel komme tilbake ved en senere korsvei.  
Medlemskomiteen har fått mange nye navn 
på ”blokken” etter siste peiskveld og kom-
mer til jobbe for å få inn nye medlemmer i 
tiden som kommer. 2 – 3 person er allerede i 
”kikkerten” og mitt mål er  4- 5 nye innen 
mitt president år er omme. Fra medlemsko-
miteen var Arne og Leif, samt undertegnede, 
på et kurs i Porsgrunn der vi fikk mange inn-
spill på hvordan det jobbes med rekruttering-
en rundt om i klubbene.  Klubbene må gjøre 
seg attraktive for nye, unge medlemmer skal 
man lykkes i rekrutteringsarbeidet. -Tror vi 
er på rett i vei i klubben vår. Arne holdt et 
flott innlegg om hvordan vi i Tvedestrand 
gjør dette arbeidet nå. Meget bra, Arne ! 
Årets julemøte blir i Dypvåg kirke, da håper 
vi at mange har anledning til å møte. Ta med 
partner/ektefelle, barn eller barnebarn. Dette 
er en meget hyggelig førjulstradisjon. 
Årets siste møte blir 16.12, da blir det presi-
dentens aften. Jeg vil da også spandere litt 
vin og snacks denne kvelden, som blir en av-
slutning på mitt første halvår. Lillejulaften 
og lille nyttårsaften har vi møtefri. 
Så vil jeg ønske alle mine Rotaryvenner - 
En riktig God Jul og vel møtt i det nye året! 

Programmer framover: 
02.12.: 3-minutter med årsmøte og valg. 
09.12.: Kirkebesøk. 
16.12.: Presidentens aften med ost og vin. 
23.12.: Møtefri - lille julaften. 
30.12.: Møtefri - Nyttårsaften.  

I dette nummeret kan du lese om: 
04.11.: 3-min med nominasjon 
11.11.:”Safe Control”v/Thomas Aasbø/Odd Øygarden  
18.11.: Bedriftsbesøk SSHF. Prosj.”Utviklingsplan 
 2030” v/Prosjektleder Per Torgersen. 
25.11.: Møtefri 
29.11.: Julebord. 

 

ROTARY INFORMASJON  
Kvinner i Rotary virker foryngende. 
Kvinnenes inntog i Rotaryklubbene i Norge 
virker foryngende! Slik kan den også leses - 
statistikken som er hentet ut av den norske Ro-
tarydatabasen. Mens gjennomsnittsalderen på 
de 1812 kvinnene som nå er rotarianere i Nor-
ge, er på 53,2 år, er gjennomsnittsalderen på 
menn 62,8 år. Altså en klar forskjell.  
De 1812 kvinnene utgjør temmelig nøyaktig 14 
prosent av medlemsstokken slik at de klarer 
ikke å trekke foryngelsesprosessen lenger ned 
enn til 61,4 år i snitt. Det er blitt netto nøyaktig 
100 flere kvinner i Rotary det siste året.  
De siste årene har kvinneandelen økt jevnt og 
trutt mens andel menn har gått like sikkert ned-
over. I fjor var kvinneandelen 13 prosent. Så 
får vi se om den foryngende effekten fortsetter 
mot 2010 når målet er at vi skal være 15 000 
medlemmer.  
Rotary har vært åpen for begge kjønn siden det 
ble besluttet av Rotarys lovråd i 1989. Også 
etter norsk lov skal Rotary være åpen for begge 
kjønn. Rotary kommer inn under likestil-
lingslovens § 8.  
De første årene var det en viss motstand mot å 
ta inn kvalifiserte kvinner i en del klubber. 
Dette har endret seg for hvert år som er gått. 
Tallet på klubber som ikke har kvinner som 
medlemmer blir stadig færre. Kritikken som 
rettes mot disse klubbene er det negative ved at 
det avskjærer verdifulle medlemmer for dem 
selv og Rotary. Det gir Rotary en negativ pro-
fil, og Rotary blir mindre representativ i yrkes-
messig forstand.  
Kvinneandelen i Rotary stiger også på verdens-
basis, men ikke så raskt som i Norge.                                             

ADVENT 
Advent er en kristen høy-
tid som markerer forbe-
redelse til juletiden. Nav-
net kommer fra latin Ad-
ventus (Redemptoris), 
«(Herrens) ankomst». 

Første søndag i advent er første dag i kirke-
året.             I år; 1. desember.  
Inger Hagerup har skrevet et flott adventsdikt 

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. 
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FRAMMØTE DENNE MÅNED:  49,5% 

100 %: Arne B, Bjørn, Geir, Mads,  
Oddvar, Tanja, Tor Erik, Trygve. 

Møtt i andre klubber: Ingen meldte 

Fødselsdager framover: 
 
10.12.48.: Oddvar Pedersen 
30.12.25.: Asbjørn Bråtane 
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Kjære Rotaryvenner! 

Referat og bilder fra julebordet kommer i neste nr. 

Ole 



ROTARYMØTE 4.11. 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Oddvar Pedersen 
Ingen gjester 
Fremmøte: 62% 
Program: 3 minutter og nominasjon 
Presidenten åpnet og ønsket alle velkommen 
til det første møtet i november. 
Sangen for dagen var ”En sjømann elsker ha-
vets våg” - 2 vers, men vi avrundet elegant 
etter første verset. 
Presidenten overbragte hilsen fra Risør som 
takket for et fint møte på Cinderella. 
De håpet også på et intercitymøre med  
Kragerø, Risør og Tvedestrand senere. 
Forslag ble også fremsatt fra Risør om å dele 
på en utvekslingsstudent. 
Hvis vi oppfattet riktig, så var tanken at ved-
kommende skulle gå på Risør Videregående 
skole i 2015 og bo deler av tiden i Tvede-
strand. 
Det ble diskutert hvordan dette kunne løses i 
praksis. 
En del skeptiske røster lot seg høre. Proble-
mer med logistikk når vedkommende skal gå 
på skole i Risør og bo deler av tiden i Tvede-
strand.  
Det blir et ”rent” Risørprosjekt som vi even-
tuelt blir med og finansierer. 
Saken ble diskutert i styret som bestemte at 
Oddvar, Sven Inge og Bjørn tar kontakt med 
Risør for å få vite mer om hvordan opplegget 
er tenkt. 
Oddvar, Arne og Leif deltar på seminar i 
Kristiansand denne uken. Seminaret handler 
om hvordan trekke yngre krefter til Rotary – 
motivere nye medlemmer til å arbeide aktivt 
for klubben. 
Nominasjon ble avholdt og de 8 nominerte 
ble ( i tilfeldig rekkefølge) 
Line Abrahamsen 
Ole Devold 
Olaf Jørg Hafredal 
Tanja Høiseth 
Reidar Kjelstrup 
Egil Vatne 
Bjørn Walle 
Helge Nilsen 

3 minutter ved Arne Bjørnstad. 
Han har undersøkt muligheten til å få midler 
gjennom et fond i Sparebanken Sør: ”Den 
kulturelle spaserstokk”. 
Her kan det søkes om midler til høykultur 
for eldre og uføre. 
Det har ikke vært utbetalt fra dette fondet på 
lang tid, da tiltakene ikke har vært av høy-
kulturell art. 
Ved hjelp av Kari Sjursen i kommunen, ble 
det søkt om kr. 96.000,- og det utløste en ut-
betaling på til sammen kr. 83.000,-. Eldrerå-
det fordelte dette og vi ble tilgodesett med 
kr. 7.500,-. 
Reidar Kjellstrup foreslo at vi ble registrert i 
frivillighetsregisteret i Brønnøysund.  
Alle som leverer innsats til Norsk Tipping - 
lotto eller fotballtipping til eks, kan selv be-
stemme hvem 5% av innsatsen skal gå til. 
Dette under forutsetning av at mottaker er 
registrert i Brønnøysund. På denne måten 
kan vi – hvis vi vil, la 5% av dette gå til vår 
klubb.               

ROTARYMØTE 11.11. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: Presidenten 
Frammøte: 61% 
Program: Safe Control” v/Thomas Aasbø  og 
Odd Øygarden. 
Gjester: representantene fra Safe Control og 
Anne Berit Nedrebø 
Presidenten åpnet møtet og ønsket alle vel-
kommen 
Presidenten opplyste at møtet i Kristiansand 
sist uke ble avlyst pga. for liten påmelding. 
Det blir arrangert et tilsvarende i Porsgrunn 
21.11 hvor vi blir representert. 

”Safe Control” Geir 

Geir 

De driver i dag som konsulenter med spesialom-
råder kontroll og analysering av betongkonstruk-
sjoner. Det vil si ettersyn av broer og kaianlegg 
av betong. 
De prosjekterer og beregner  broer og brygger 
for kommuner, kraftverk og havnevesen. 
Det er krav om hovedkontroll hvert 5 år, samt en 
enklere kontroll hvert år. 
Til å følge opp dette, har de utviklet et program: 
”Sinus”. Her kan kunden gå inn og finne status 
for de aktuelle betongkonstruksjoner og avgjøre 
hva som skal gjøres. 
Dårlig konstruerte broer finnes det mange av i 
landet. Her ble vi vist bilder av flere broer som 
hadde gitt etter for vannmasser, overbelastning 
og dårlig vedlikehold. 
Foredraget ble avsluttet med applaus fra en inter-
essert forsamling. 
Sven Inge orienterte om forslaget fra Risør vedr. 
utvekslingsstudent. 
Forslaget kom opprinnelig fra Risør og forslaget 
var at vedkommende skulle gå på skole og bo i 
Tvedestrand. Risør ville bidra økonomisk. 
Dette ble det litt debatt om, og komiteen kommer 
med et innspill som vi kan ta stilling til. 
Presidenten slo på klokka og møtet var over kl. 
21.40.                                                   Geir 
ROTARYMØTE/bedriftsbesøk 18.11. 
Møteplass: Sørlandet Sykehus HF Arendal 
Møteleder: Presidenten  
Foredragsholder : Per Torgersen SSHF. 
Frammøte: 40% 
Program: Utviklingsplan 2030 v/Per Torger-
sen. 
Vi møtte opp i regnvær på ”Ruten” i Tvede-
strand kl. 18.00  for å samles og kjøre til 
Arendal. 
Mange tok turen direkte  grunnet dårlig vær. 
Etter litt kaffe, ble vi ledet inn i auditoriet. 
Det var også fremmøtte fra Arendal. 
Presidenten ønsket velkommen og gav ordet 
til vår egen Camilla som orienterte generelt 
om sykehuset. 
Arendal sykehus ble startet i 1920 og operer-
te med et årlig driftsbudsjett på kr. 190.000,- 
Sykehuset ble utvidet i 1944 og flere ganger 
senere. Pr i dag er det ansatt ca. 5000 på 
SSHF fordelt på Arendal, Kristiansand og 
Flekkefjord. 
 

Deretter ble ordet gitt til 
Per Torgersen 
Han er prosjektleder for 
utviklingsplanen 2030 som 
skal legge ramme for hvor-
dan ditt og mitt og hele 
Agders spesialhelsetilbud 
skal være de neste tiårene. 

Dette angår oss alle! 
Både helsefagfolk og folk i kommunene job-
ber med dette. 
Det skal legges frem et forslag til styret i 
SSHF allerede til sommeren 2014. 
Han presiserte at sykehus ikke er en bygning, 
men en virksomhet. Alle er velkommen med 
innspill og meninger om 
hvordan dette kan løses.  
Skal vi fortsette med Arendal, Kristiansand 
og Flekkefjord som nå eller blir det et annet 
mønster? 
Fremtidens sykehusdrift blir kanskje desent-
ralisert i større grad. 
Det gjøres stadig fremskritt med medisiner, 
måter å stille diagnoser, maskiner og hjelpe-
midler.  
I fremtiden vil vi kanskje sitte hos fastlegen 
vår og få stilt en diagnose over telef./PC. 
Nye måter å behandle/operere på, gjør at lig-
getiden på sykehus går ned, og behovet for 
lengre opphold blir ikke som i dag. 
Veksten i helsevesenet vil dermed komme i 
kommunene – nærhet til pasienten- og ikke i 
så stor grad på de sentrale sykehusene. 
En annen ting som kom opp, var befolknings-
grunnlaget for drift av sykehus. 
I dag regner vi  det for å være ca. 300.000 for 
hele SSHF. Dett er i minste laget. 
Bør vi se østover og inkludere Telemark? Da 
blir grunnlaget ca. 500.000 som er et ønske. 
Hva med å satse i Arendal som blir sentralt 
for denne regionen? 
Her kan vi gjøre oss mange tanker, og det blir 
spennende å følge utviklingen i denne saken 
fremover. 
Presidenten takket Per Torgersen for et svært 
interessant møte og rundet av det hele kl. 
20.30. 


