
PRESIDENTEN  

HAR ORDET : 

Kjære Rotaryvenner! 

Mars blir en måned med 

nokså begrenset Rotary-

aktiviteter, noe som skyl-

des en nær forestående Påske -

høytid. Det er blitt kun to møter denne 

måneden, inklusiv et bedriftsbesøk hos 

Othecos ved Tor Arne Hauge. Dette ble et 

meget interessant besøk med godt fram-

møte. Deltagerne fikk en detaljert innfø-

ring i selskapets virksomheter og ambisjo-

ner, samt et innblikk i ulike foretak som 

Tor Arne Hauge er involvert i. Det er artig 

og se hans entusiasme og at det «gror» 

rundt ham.Neste måned blir det mere 

aktivitet med to sentrale arrangementer; 

Peisaften 11. april og Honnørfesten på 

Rådhuset 25. april. Vi trenger et par med-

lemmer i tillegg til Mads og Olaf Jørg som 

verter for Peisaften. Håper vi kan banke 

dette gjennom på møtet rett etter Påske, 

hvor det blir Klubbaften med vinsmaking 

ved Espen Tegdan.Da jeg forstår det er en 

mulighet for at «Kjellerposten» vil bli lagt 

ut allerede før helga, benytter jeg denne 

anledningen til å ønske alle og enhver en 

riktig god Påske! Vi håper værgudene er 

med oss, enten vi koser oss ved sjøen eller 

på fjellet.           Hilsen Olaf Jørg 

 

 

NB.: Dette referatet måtte vente til dette num-

meret (Mars ) på grunn av plassmangel i Fe-

bruarnummeret. Red. 

ROTARYMØTE 29.02.2016. 

Møtested: Rotarykjelleren 

Møteleder:  Presidenten 

 

SANG :  SVARTA RUDOLF . ( ukjent  for de fles-

te) Fremmøte:  69% 

Han hadde ellers ikke noe Rotarystoff, heller 

ingen 3 minutt så han ga derfor ordet til kvel-

dens foredragsholder , Roy Langseth  fra IMS  

konsernet . 

Han innledet med å si at IMS  startet på Hammern  i 

1972 , i ei lita smie. Etter hvert som årene gikk så har 

det blitt oppkjøp av ulike bedrifter både innland og 

utlandet. Allé underselskapene er Maritimt beslektet- 

De kjøpte først vindusavdelingen fra Teamtec, senere 

kjøpte de resten, dette var i 2012. Hovedkonsenet 

ligger på Akland de har også bedrifter i Horten og på 

Krana i Risør. I Gjerstad, Hamburg og Singapore. 

Dessuten en liten dørfabrikk i Vietnam. Grunnlegge-

ren Rolf Nilsen har med seg 4 sønner, totalt er det 

ansatt 300 mann. De har en målsetting på å ha en 

omsetning 1 milliard i løpet av 2019. Han kunne 

opplyse om at det snart ville bli produksjon av et nytt 

produkt på Tangen og et på Fiane ,Gjerstad. Utrolig å 

stort  den lille Smia  har blitt til .Et interessant  fore-

drag               Egil  V. 

ROTARYMØTE 07. 03. 2016 

Møtested : Rotarykjelleren 

Møteleder: Innkommende Presi-

dent: Ragnar Lofstad. 

Sang: kråkevisa.  50 % frammøte. 

Program: 3-minutter ved Svein Jordal. 
Lysbildeserie ved Tor Erik Nævestad. 
Nok en gang fikk vi oppleve en spennende 
historie av Svein. Han er god til å fortelle 
og gjør det hele levende med god fortelle 

evne. Tema var Jacob Sande. Vi fikk først 
en herlig historie om et mislykket frieri av 
Jacob Sande til Haldis Moren Vesaas. Hun 

takket nei til herr Sande da hun allerede 
hadde mottatt et frieri.  Dagen i forveien 
hadde nemlig Tarjei Vesaas fridd og fått ja. 
Huff av meg, herr Sande var for sein, men 
Haldis Moren Vesaas ble godt gift likevel. 

Uansett, frieri eller ikke. Svein leste et av 
Jacob Sandes dikt for oss. 

EIT GASTA SLAG                                             
Ein kveld då eg gjekk inni byen og 
stranda,  

og ingenstads kjenninger fann,                     

då kom det ein ølslusk med hatten i 
handa,                                                              

og bomma meg fattige mann. 

 

Eg svara med langmod, og sa millom anna, 

At pungen er slunken i dag. 

Men fyren vart vill so han freste og banna, 

Og ga meg ett nakkedrag. 

 

Då brann eg i harm som ein sprakande loge, 

og dermed langa so eg ut, 

so fyren vart slegen til vers i ein boge, 

Pålag som ein uppvriden klut. 

 

Så rusla eg heim att og la meg i kassen, 

men spurde so snart det vart dag, 

at folk hadde funne ein fyr der på plassen, 

Som likna ein skraphaug på lag. 

 

Kvar einaste tonn som hann åtte var krasa, 

so stubbane vidspreide låg, 

og der som det før sat ein blomstrande nasa, 

Ein svartskurven vorte dei såg. 

 

Men kjeften så ut som ein sundtrakka ause, 

han gjekk korkje upp eller i, 

for beina som heldt han i saman var lause, 

So han laut nok hardaste svi. 

 

Kvar einaste sjel som den stunda stå hjå han, 

eit tilskot til gravølet gav, 

men so var det ein som slo brennevin på han, 

og då sto han opp og stakk av. 

Fremmøte denne måned. Fremmøte : 56,4 %  

 

100 %:  Line A., Tore Leo D., Ole D.,  

 Cecilie G., Olaf Jørg H., Svein J.,  

 Ragnar L.,  Ole Jacob T., Brita T.,  

 Egil Vatne. 
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Programmer i April: 
7.4 Klubbaften . Vinsmaking ved Espen Tegdan 

11|.4. Peisaften. 

18.4.Den nye Videregående skole ved Marie 
                     Poppe 

25.4. Honnørfesten.  
      

Programmer i denne månden: 

07.03. 3.min. Bildekåseri ved Tor Erik N. 

14.03. Othecos. Bedriftsbesøk. Ved Tor 
      Arne Hauge. 

21.03.  Påske. Møtefri 

28.03.     Påske. Møtefri. 

 

Ølslusk 

Redaktøren  

vil også få ønske  

EN GOD  PÅSKE 

til dere alle! 



Tvedestrand Rotary Klubb 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 

e-post: tvedestrand@rotary.no 

Internett: www.tvedestrand.rotary.no  

President 2015– 2016:  

Olaf Jørg Hafredal Kollåsveien 7B, 

 4900 Tvedestrand.    Tlf. 906 02 806 
 E-post: mailto:ojhafredal@gmail.com 

Sekretær: Line Abrahamsen 

Vestervei, 4900 Tvedestrand                       

Mobil :    Tlf.  906 35 008                                 

E-post: lineabra@getmail.no 

Fødselsdager : 

 
Mars: 
01.03  Geir Nylen. 
April: 
27.4.   Egil Vatne. 
 

KJELLERPOSTEN,  

Tvedestrand Rotaryklubbs avis.             Ut-

gis 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. 

 

Det skulle egentlig vært ølbryggerkurs på 
Østerå denne mandagen, men grunnet 
misforståelser, måtte kurset dessverre 
utgå. 

Heldig for oss i Rotary så har vi Tor Erik 
som stepper inn på kort varsel. Vi som var 
i kjelleren denne kvelden fikk se et lysbil-
deshow som Tor Erik har kalt: kremmere i 
Tvedestrand. Dette var flotte portretter av 
kjente og kjære Tvedestrandskremmere. I 
tillegg fikk vi se bilder fra Rotarys tidligere 
gutteturer. Noen hadde sett serien før, 
men uansett var det fornøyelig for oss 
nyere å se.  I løpet av bildene vi så, kom 
kallenavnet i fleng, jeg nevner: Kino-Leif, 
Store-Birger, Unge Dalen og Nattens 
dronning.  

Tusen takk til Tor Erik.                  Cecilie G. 

 

 

ROTARYMØTE 07.03.2016 

Bedriftsbesøk på Tenk-
senteret 14. Mars 

Fremmøtte: 16 medlemmer 
og 3 gjester 

På Tenk-senteret ble vi tatt i 
mot av Tor Arne og Nils Chris-
tian Mathisen. Anne Grethe 

Hauge sørget for bevertning. 

Tenk-senteret består av 8 bedrifter med 12 
ansatte på fulltid og disse er: 

Mac & type design AS, grafisk design og typo-
grafi 

TDS, tvedestrand distribusjonsselskap. De har 
5 biler som kjører hver dag, men 12 biler i 
sving på mandager. Kjører for: jetpak, godt 
levert, Adams matkasse, mekonomen m.fl.  

Tahas, Tor Arne Hauge AS 

Tahas Eiendom AS 

Tenk eiendom AS 

Otechos AS 

Pipeotech AS 

Tenk innovative Lab 

Tenk-senteret ønsker å være ledende 
innenfor teknologi og innovasjon i Tvedestrand, 
region og på sikt enda større. De er godt på vei. 

Bakgrunn for senteret var Tvedestrand næ-
ringshage, der Tor Arne Hauge var med fra 
starten. Nå er de etablert som Tenk-senteret og 
siste skudd på stammen for senteret er Tenk 
innovative Lab. En smeltedigel innenfor tekno-
logi. 

Tor Arne Hauge fortalte ivrig om Otechos pro-
dukter, de har flere patenterte produkter. De-
res flensepumper som vel er grunnproduktet, 
deres forbrenningsmotor for gass ( CR-
teknologi) deres metalliske pakning             
(delta v-seal) og deres eget testutstyr for pak-
ningen da det ikke fantes. Også denne paten-
tert.  

Otechos har fått midler fra innovasjon Norge og 
de har og fått teknologiens Oscar. Deres tekno-
logier er under vurdering hos atlas coopco i 
Antwerpen i dag. Dette er en fjær i hatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recardo i England er neste steg, her jobbes det 
med avtaler i dag.  Forbrenningsovnen er på vei 
inn hos dem. I England har det etablert seg 
under navnet Otechos engines. Den er enrgi-
kompakt og 20 prosent billige i drift en andre, 
lite støy i forhold til andre. Recardo er ledende 
på motordesign og Tor Arne er stolt over at 
dem lot seg imponere over deres teknologi.  

Forbrenningsmotoren i testbenken 

Nissan tecnology vurderer dem også nå. Vi er 
vel ikke klar over hvert stort dette egentlig er. I 
fra bitte lille Tvedestrand. De er spente på 
fremtiden og deres produkter. 

Veien videre for dem er via Tenk Innovasjon 
Lab som står for forskning, utvikling og innova-
sjon. Etter foredraget fikk vi omvisning i lab'en 
deres hvor vi fikk sett de ulike produktene de 
har jobbet med. Det er ikke tvil om at Tor Arne 
og Tenk-senteret bidrar innenfor sitt felt.  

Dette i bitte lille Tvedestrand.           Cecilie G.  

Kristen påske 

Påsken ble den første kristne høytiden. Den ble 
feiret til minne om Jesu lidelse, død og opp-
standelse – som ifølge evangeliene fant sted 
nettopp under den jødiske påskefeiringen 
i Jerusalem. Opprinnelig ble den kristne festen 
feiret samtidig med jødenespesach, men etter 
hvert ble den lagt til nærmeste søndag, dagen 
for Kristi oppstandelse. Senere ble synkronise-
ringen  mellom kristen og jødisk påske ytterlige-

re forskjøvet ved 
at de to tradisjo-
nene beregnet 
årets gang med 
ulike kalendere. 

 
 

Nils Christian Mathiesen, Tor Arne Hauge og  

President Olaf Jørg Hafredal. 

En lydhør forsamling. 

Forbrenningsmo-

toren for gass 

Og det ble også kaffe og is. 

http://snl.no/kristendom
http://snl.no/Jesus
http://snl.no/Jerusalem/by_i_Israel
http://snl.no/pesach
http://snl.no/oppstandelse%2Freligion

