
PRESIDENTEN HAR ORDET 

Kjære Rotaryvenner! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nå skriver vi snart 1. juni og min presi-
dentperiode går virkelig mot slutten, kun 
tre møter gjenstår i juni måned. At det ikke 
er flere skyldes at mandag 9. juni er 2. pin-
sedag og så har vi tatt møtefri på St.Hans 
aften den 23. juni. 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke 
medlemmene for det gode fremmøte på 
bedriftsbesøket på Risøy Folkehøyskole i 
mai. Det er tilfredsstillende at vi slutter 
godt opp om slike møter der vi "inviterer 
oss selv" til besøk på lokale bedrifter, sko-
ler etc. Veldig bra ! Vi ble mottatt av rektor 
Per Kristiansen og fikk en liten omvisning 
og blitt gjort meget godt kjent med skolen 
historie. 

I møte 2. juni får vi også gleden av å ta opp 
et nytt medlem. Knut S. Solem har vært 
prøvemedlem hos oss i en periode og øns-
ker å bli medlem i klubben vår. Det setter 
vi stor pris på. Knut har jobbet ca 20 år på 
Raufoss Aluminium, i en lederstilling.  Var 
senere også med å bygge opp Grorud Vare-
fabrikk og ble head-huntet til Think-bil 
prosjektet ( el-bil). 
Har de senere i år jobbet i lederstilling for 
Norsk Industri som er en del av NHO. Har 
der hatt bransjeansvar for ca 500 mekanis-
ke bedrifter. Pensjonerte seg seg nå i vår. 
Vi ønsker Knut velkommen i vår klubb. 

Den 16. juni arrangerer vi "Ut i det blå“ . 
Turen går i år til Staubø Kultursenter og 
Eldrup Hansen. Der blir det å hygge seg i 

vannkanten ett par timer. Eldrup Hansen 
vil fortelle litt om stedet og planene/
arrangementene denne sommeren. Det blir 
også litt musikk, våre to trubadurer, Geir 
og Tor Erik, tar med seg gitarene. Det vil 
bli servert fiskesuppe og kaffe, prisen vil 
ikke overstige kr 200,-. 
Det er selvsagt anledning til å ta med ekte-
felle, samboer, venner denne kvelden. Der-
for tar vi en påmelding på møtet 2. juni - 
og de som ikke kan møte den kvelden kan 
gjerne gi beskjed til meg direkte, på mail 
eller SMS. 
Det blir sannsynligvis transport med både 
båt og bil. Vi starter opp på kultursenteret 
kl 19.00.  Håper mange har anledning og 
lyst til å møte. 

Den 30 juni blir det presidentskifte. Da står 
Sven Inge foran sitt år som president. -Vet 
han har planene klare, og jeg har også fått 
et lite "mys" på hans program fra juli til 
desember. Vi har mye spennende å se frem 
til i klubben vår.                                Oddvar 

ROTARYMØTE 05.05 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Oddvar Pedersen 
Gjest: Knut Solem 
Frammøte: 68 % 
Program: Egoforedr.:Brita Tosseviken. 
Sang for dagen: ”Eg veit ei lita jente” 

Bjørn startet med å takke alle for fin inn-
sats på honnørfesten som ble så vellykket - 
som den alltid har blitt. Mange gode tilba-
kemeldinger. 

Trygve fulgte opp med å kunngjøre at 
Kjellerposten for april er klar og ligger 
på nettet. 

Dagens hovedpro-
gram: Egoforedrag ved  
Brita Tosseviken. 
Hun ble født og vokste opp 
i Tvedestrand.  
Oppveksten var preget av  
trygge omgivelser, idrett, 
musikk og reiser. Det var 
ski, håndball og orientering. 

Skoletiden  inkl. gymnas ble gjort i Tvede-
strand. Deretter ble det 
Siv.ingeniørstudier i Trondheim 
(bygglinje) fra 1985 til 1990. 
Flyttet til Varberg i Sverige for å jobbe i et 

større byggfirma ”Derome AB”, med tek-
niske beregninger av bl. annet takkonstruk-
sjoner. 
Her ble hun i 10 år for så å flytte tilbake til 
Tvedestrand og starte i jobb i Ugland Indu-
strier  i Grimstad. Her ble hun i 1 ½ år. 
Da ble hun headhentet til Lindal Hus som 
startet opp egen avdeling for takstoler.  
Dette var spennende tider hos en bedrift i 
utvikling, men hvor utviklingen kanskje 
gikk noe for raskt med de kostnader det 
kan medføre. 
Men Brita er ei dame som vet hva hun vil. 
Så i 2011 tok hun kontakt med firma 
”Pretre” i Stryn. Hun forslo at de burde 
starte en takstolfabrikk i Tvedestrand. På 
spørsmål om hvorfor nettopp Tvedestrand, 
svarte Brita som sant var at ”her bor jeg!” 
Og slik ble det.  
Hun leder bedriften i Tvedestrand og trives 
med det. 
Er samboer med Per Andreassen, bosatt på 
Tangen og seiler på fritiden. 
I tillegg til Rotary, er hun styremedlem i 
Idrettsfinans AS. 

Deretter orienterte Lars Fage om appen 
”Rotary Club Locator”  - et program som 
kan benyttes for å finne klubber 
og  møtetider over hete Norden/ verden? 
Han har selv god erfaring med dette og 
anbefaler det som et nyttig verktøy. 
Det ble delt ut utførlig bruksanvisning til 
alle – her er det bare å henge seg på.   

Geir       

ROTARYMØTE 12.05. 
Møteplass: Risøya Folkehøyskole. 
Møteleder: President Oddvar Pedersen 
Gjester: Knut Solem, Ingeborg Lofstad, 
Liv Tønnesen og Wenche Wiborg. 

I dette nummeret kan du lese om: 
05.05.:  Klubbaften - Egoforedrag av Brita 
 Tosseviken 
12.05.: Bedriftsbesøk, Risøya Folkeskole 
19.05.: Tannhelsetjenesten v/Harald Halvorsen 
26.05.: Politireformen v/Bent Moland 

Programmer framover: 
02.06.:Klubbaften m. ost/vin - Innk. president 
09.06.:Møtefri 2. Pinsedag 
16.06.:"Ut i det blå" - hvor kommer senere. 
23.06.:Møtefri - St. Hansaften   
30.06.:Presidentskifte 

Frammøte denne måned:  66 % 

100 %: Arne B, Olaf Jørg, Tanja, Svein J, Rei-
dar, Ragnar, Svein Inge, Hilde Marie, Tor Erik, 
Oddvar, Bjørn Valle 

Møtt i andre klubber: Leif Fage 

    KJELLERPOSTEN   
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Rotarymøte 12.05., fortsatt fra side 1 
Rektor Per Kristiansen 
tok imot oss foran sko-
len for en omvisning 
på anlegget og spesielt 
nybygget som skal 
huse 32 nye hybler og 
diverse møterom. Det-
te setter skolen i stand 
til å utvide undervis-
ningstilbudet til eleve-
ne. Nybygget skal tas i 
bruk i inneværende år 
og da kan elevtallet 
øke fra i dag 135 til 
167. Dette gjør at Ris-
øya Folkehøyskole blir 
en av våre større fol-
kehøyskoler her i lan-
det.                                                           
Deretter gikk vi opp i 

hovedbyggets 5. etasje der vi fikk servert  
kaffe, velsmakende vannbakkels og mye 
god informasjon om skolen. 
Skolen ble stiftet/opprettet i 1936 av Bro-
derkretsen på Havet og Indremisjonen 
etter en ide fra kaptein Arthur Kildahl og 
skipsreder T.A. Mørland om å legge sko-
len til Risøya. Opp gjennom årene fram 
til i dag er det mange unge gutter og i de 
senere år jenter som har fått en god bal-
last i livet ved å være elev ved Risøya 
Folkehøyskole. En stor begivenhet i sko-
lens og øyas historie var da det ble byg-
get bro over til øya i 1953.  Dette var i 
den kjente rektor Rørviks tid der skipsre-
der Jørgen P. Jensen var en viktig bi-
dragsyter til finansiering av broen.      

 
Inger Ekedal, 
som er husmor 
på skolen, fortal-
te oss så litt om 
dagens drift og 
hvordan elevene 
har det i dag. 
Ingen  elever er 
like. Alle krever 
å bli sett ut ifra 

sitt ståsted. Hun hjelper dem med alt som 
følger med det å være elev ved skolen og 
å bo på internat gjennom hele skoleåret.  
I dag er det overvekt av jenter på skolen. 
Tidligere var det nesten bare gutter der. 
Selv om ungdommene er annerledes i 
dag, er de verken bedre eller verre enn 
tidligere elever, mente Inger Ekedal.                                                                                                         
Skolen jobber i dag 3 delt. En del er det 

faglige, en del det sosiale/
samfunnsmessige og en del det sosialpe-
dagogiske. Det legges stor vekt på sam-
handling mellom mennesker som er 
svært viktig siden i arbeidslivet.                                                                                                   
President Oddvar takket til slutt for en 
flott og hyggelig kveld på skolen, og vi 
reiste hjem i et flott maivær. 
     B. W 
ROTARYMØTE 19.05.  
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Oddvar Pedersen 
Gjester: 
Frammøte: 67 % 
Sang: ”I en liten sørlandsby”.  
Program: Tannhelsetjenesten v/Harald   
       Halvorsen. 
Tor Erik ble gratulert med bursdag på 
selveste 17. mai. 

Harald er tidligere Rotarymedlem og 
synes det var hyggelig å komme en tur i 
klubben. Han har praktisert som tannlege 
i 40 år, og jobber i dag 50% eller som 
han selv sa det som halvpensjonist. 
Han ar spesialisert seg på implantatbe-
handling som han har gjort i alle fall de 
siste 20 åra. En titanskrue skrues ned i 
kjeven og fester i ettertid den nye tanna 
på titanskruen. Dette er en sikker men 
kostbar løsning. I dag kan man også enk-
lere og billigere pynte på eksisterende 
tenner. Man lager et porselensskall man 
setter utenpå tanna som da fremstår hel 
og hvit. Det er lite hull i tennene i dag 
sammenlignet med tidligere tider. Men i 
dag mister vi tennene på grunn av tann-
kjøttsbetennelser. Renhold av tenner og 
munn er svært viktig for å bevare et friskt 

tannkjøtt. Tegnet på betent tannkjøtt er at 
det blør, er litt hovent og fargen på tann-
kjøttet er litt mørkere. Det er mange rare 
remedier på markedet for renhold av ten-
ner, men den daglige tannpussen er det 
som duger best. Bruk en vanlig tannkrem 
men påse at den inneholder fluor.  
Elektriske tannbørster gjør jobben like 
godt og på halve tiden.  
Man kan få refundert tannlegebehandling 
fra det offentlig hvis det foreligger spesi-
elle sykdommer som forårsaker skade på 
tennene. Likeledes har barn og  under 18 
år gratis tannlege.  
Vi takker for et interessant foredrag og 
pusset sannsynligvis tennene ekstra godt 
denne kvelden. 
     B. W 
ROTARYMØTE 26.05.  
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Oddvar Pedersen 
Gjester: Ann Torun Hvideberg, kveldens 
foredragsholder og Knut Solem. 
Sang:  Per spelmann 
Program: IT klyngen DIGIN på Sørlan-
det. 
Frammøte: 73%  

I agderregionen  er NODE- klyngen en 
sentral aktør mot offshore og shipping.  I 
den forbindelse så man behov for å danne 
en IT klyngen som skal bistå bedriftene 
på IT siden.   
Ann Torunn Hvideberg er leder av IT 
klyngen på Agder i dag.  IT klyngen he-
ter DIGIN og består av 60 medlemsbe-
drifter, 1000 ansatte og 1,2 milliarder i 
omsetning.  
Det hele startet i 2001 under navnet 
ELINOR, skiftet navn til DIGIN i 2007 
og i 2012 ble IT klyngen  organisert slik 
vi kjenner den i dag. Man satser på å le-
vere IKT konsulenttjenester, digitale løs-
ninger, IKT produkter, telekommunika-
sjon osv. Målet for DIGIN er å bidra til 
vekst og kompetanse i medlemsbedrifte-
ne. Et eksempel er at DIGIN skal hjelpe 
avisbedrifter til å gå digitalt og klare å få 
betalt for tjenestene de legger ut på net-
tet. IT klyngen skal skape bedre samar-
beid i medlemsbedriftene, hjelpe dem til 
bedre å møte konkurransen fra lavkost-
land og bistå med spisskompetanse den 
enkelte bedrift selv mangler.   
Klarer DIGIN å gjøre en god jobb for 
den eksportrettede industrien på Sørlan-
det vil dette få enorm betydning for ut-
viklingen i vår landsdel framover.  
         B. W 

Tvedestrand Rotary Klubb 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 
e-post: tvedestrand@rotary.no 
Internett: www.tvedestrand.rotary.no  
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Øksenåslia 3, 4900 Tvedestrand.  
Telefon: 37161141 Mobil: 41517291 
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Anne Berit Nedrebø 08.05.67 
Tor Erik Nævestad   17.05.73 
Tore Leo Dalen        25.05.42 
Mads Oppegaard      05.06.41 
Christian Mathisen   14.06.67 
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