
PRESIDENTEN HAR ORDET: 
Kjære Rotaryvenner. 

Månedsbrev for okto-

ber 

Jeg skrev i mitt septem-

berbrev at jeg trodde 

det var en av de våteste 

månedene jeg kunne 

huske. Oktober ble mye verre!!! Flom i 

Tvedestrand med parkerte biler som sto i 

vann til langt opp mot vinduene, har aldri 

skjedd før. Golfbanen ble utsatt for jordras 

og flere bruer ble ødelagt. I mitt nærmiljø 

ble veien til Jorkjenn oversvømt for første 

gang i historien og en bro på Langan ble 

tatt av vannmassene. Det har med sikker-

het vært flere skader rundt om i kommu-

nen. Heldigvis ble vår nyoppussede       

Rotarykjeller ikke berørt. 

Rotarykjelleren ble ferdig oppusset i re-

kordfart og fremstår nå, tror jeg som et av 

de fineste møterom i Tvedestrand!! Det er 

all ære til de som har bidratt her og som 

før må jeg igjen fremheve Arne og Svein. 

Men også utvendig har det blitt veldig fint 

og her vil jeg  spesielt takke Sven Inge. Han 

har skaffet og lagt ny stein og skaffet ny 

lampe med Rotaryskiltet fint plassert un-

der lampen. Det blir veldig fint! Nå gjen-

står bare at kommunen maler huset og til 

våren blir det sannsynligvis blomster ut-

vendig. Svein inviterte til innvielse med 

kanapeer og sprudlevann, som ble meget 

vellykket med over 80 prosent fremmøte. 

Leif har gjort en kjempefin jobb med hjem-

mesiden, som nå fremstår som en av de 

beste hjemmesider i vårt distrikt. For ytter-

ligere å gjøre klubbens medlemmer kjent 

for potensielle nye medlemmer, har styret 

vedtatt at vi skal ta bilder av dagens med-

lemmer og skrive en kort CV for hver en-

kelt. Her kan selvfølgelig den enkelte re-

servere seg. 

Sist men ikke minst, Rolf ser ut til å være 

god gang med arbeidet for å skaffe nye 

medlemmer. Så langt jeg kan se leder han 

et meget aktivt utvalg. Vi har hatt flere 

gjester på våre møter enn noen gang før. 

Jeg er optimist.  

Første møte i oktober var satt av til refera-

ter fra peisaften, med forslag til nye med-

lemmer og program for første halvår 2018. 

Det kom frem mange gode forslag til pro-

gramposter og programmet for første 

halvår 2018 ser ut til å være klart før vi går 

inn i november. Honnør til Mads for godt 

gjennomført utvalgsarbeid. 

Andre mandag i oktober var vi på Bedtifts-

besøk til IMS på Akland. En spennende 

bedrift med gode eiere og god ledelse. 

Hovedproduktet var vanntette dører, ho-

vedsaklig til skip over hele verden. 

På tredje møte var temaet "Fremtidens 

bankvesen" ved Rolf Søraker. Første møte 

i nye lokaler med stort 

fremmøte. 

Siste møte var hyggeaften 

på sykehjemmet. Ragnar, 

som ønsket velkommen og 

ledet seansen, rappoterte 

om et vellykket arrangement. Kakene var 

populære og det ble gaver til alle.                  

 Knut Solem 

ROTARYMØTE  02.01.17                           
Møtested: Rotarykjelleren                      
Møteleder:   Presidenten 
Program:   Klubbaften. 

Fremmøte 72%  

Møtet startet kl. 19: Åpning av kjelle-

ren med sprudlevann og kanapeer. Vi 

har fått et kjempefint, lyst og moderne 

lokale. Stor takk til Arne Bjørnstad og 

Svein Jordahl . I tillegg fikk Line Abra-

hamsen blomster for den store inn-

satsen hun har gjort. 

Sang: Min ven tømmerfløtaren 

Presidenten minnet om at medlemme-

ne må sende inn skiftelige forslag til 

nytt styre til , - Rolf Thorstensen som er 

formann i valgkomiteen. Leif Fage job-

ber med hjemmesiden og ønsker inn-

spill. 

3 min v/presidenten: Om Kjerratmu-

seet. Det er et imponerende museum 

som viser hvordan man klarte å få 

tømmer over fra Drammensvassdraget 

til Sørkedalsvassdraget i perioden 

1810 - 1850. Vel verdt et besøk 

Hilsen fra Arne Ivar Kjerland med be-

klagelse og ei flaske til lotteriet. 

 Referatene fra peismøtene ble opp-

lest. Vellykkede, gode samtaler og fin 

bevertning. Vi ser fram til Peismøtene 

til neste år, da vi har de 

gode samta- lene der.

                                     Anne Berit N.                                                                              

Fremmøte i oktober:         
Medlemmer møtt 100%: 
   

  
  

        Sekretæren er på ferie !! 
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TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i November.: 
10.11. Julebord på Rådhuset. 

13.11. AF GRUPPEN. Nye veier og fram - 

           driften. Ved Due-Tønnesen. 

20.11. Bypakke Arendal og litt til. Dagfinn   
            Fløystad. 

27.11.Klubbaften. Årsmøte med valg. 

Programmer i denne måneden: 

02.10. Klubbaften. Ref. fra Peismøtene. 

09.10. Bedtiftsbesøk til IMS 1800.Ved Roy Langs-
lett. 

16.10. Fremtidens bankvesen ved Rolf Søraker. 

23.10. Interscitymøte på Broklandsheia. Dialekter i              
          Agder og Telemark ved Arne Torp.  

30. Tvedestrand Sykehjem. Strandasenteret  

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisen-

https://nn.wikipedia.org/wiki/Julekaker


Tvedestrand Rotary Klubb 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 
e-post: tvedestrand@rotary.no 
Internett: www.tvedestrand.rotary.no  

President 2017 - 2018:  
Knut Sigvald Solem, Holtveien 26, 
 4900 Tvedestrand.    Tlf. 901 13 614 
 E-post: knutsolem@online.no 
Sekretær: Geir Nylen 
Grønlandsveien 44, 4900 Tvedestrand                             

Mobil :    Tlf.  970 93 907                                      

E-post: geirnyle@online.no 

Fødselsdager : 

 
30.10. Ole J. Devold. 
01.11. Trygve Eriksen 
11.11. Leif Fage 
16.11. Svein Inge Marcussen 
19.11. Reidar Kjelstrup 

KJELLERPOSTEN:  
Tvedestrand Rotaryklubbs avis.   

 Utgis 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. 

ROTARYMØTE  09.10.17                           
Møtested:  IMS, Akland.                  
 

Bedriftsbeesøk hos IMS på Akland. Dette ble en 

meget interessant kveld hos et stort og veldrevet 

firma. Klubben var invitert opp av daglig leder 

Roy Langseth, men dessverre var han denne kvel-

den opptatt på annet hold. Dermed var det Leo 

Larsen som tok oss i mot og ledet omvisningen på 

en utmerket måte.               

Omvisningen begynte i sveisehallen der vi fikk se 

imponerende størrelser av dørblader og karmer. 

Deres hovedprodukt er brannsikre- og vanntette 

dører til båter og oljeplattformer. Produksjonen 

kunne variere fra 400 til 1100 dører pr år, i 2017 

ville ca 800 bli levert. Videre gikk ferden gjennom 

lakkboksen, uten at noen av oss tok farge av det. 

Her var 2 lakkbokser, 1 sandblåsingsboks og et 

"tørkeskap".                                                                   

I den stor monteringshallen foregikk all montasje. 

Hadde investert i egen brannovn for testing, alle 

dører ble nøye testet. Tidligere måtte dørene 

sendes til Sintef, Trondheim for testing.       Gjor-

de også mye maskinering , mange ulike bedrifter 

kjøpte tjenester fra IMS på dette området.           

Vi fikk også se en Robot-celle i aksjon, den dreide 

presist og imponerende.  

Ikke mindre imponerende var Laserhallen, og her 

fikk vi se en av de to maskinene i aksjon, også her 

presisjon og fart. Den første lasermaskinen var 

tatt i bruk i 2006, den nyeste i 2008.  

Etter en meget interessant omvisning ble vi sam-

let i kantinen der det ble servert kaffe og nybakt 

kake. Leo Larsen fortalte da litt mer om bedriften 

fra den ble startet opp av Rolf Nilsen i 1978. Han 

eide fortsatt 59% av aksjene, hans 4 sønner 10% 

hver og Roy Langseth 1%. Mye har skjedd i årenes 

løp, ikke minst har bedriften gjort mange opp-

kjøp, det "best kjente" er vel Teamtec som ble 

kjøpt i 2012. Totale IMS-group omsetter for ca 

630 mill.kr. På Akland jobbet der nå ca. 130 per-

soner, på avdelingen på Krana, Risør ca. 30. 

Avslutningsvis takket  president Knut for besøket 

og overrakte en vel fortjent vinflaske til Leo Lar-

sen.                     Oddvar Pedersen 

ROTARYMØTE  16.10.17                           
Møtested: Rotarykjelleren                      
Møteleder:   Presidenten 
Program:   Bank i dag og i fremtiden             

              ved Rolf Søraker  

Rolf Søraker, ansvar for stabsområdet i Sparebanken 

Sør fikk ordet til kveldens foredrag. Han tok oss gjen-

nom den teknologiske utvikling som har vært de siste 

40 åra fra punching til intelligente roboter. Flere og 

flere banktjenester blir automatisert. Sparebanken Sør 

har i dag 34 kontorer på strekningen Bryne - Porsgrunn. 

Utviklingen vil føre til færre ansatte. I dag blir 51% av 

transaksjonene gjort i nettbank og 28% i mobilbank.  

Mobilbank er i ferd med å overta kontakt med banken. 

Raske endringer må støttes av gode verktøy eks roboter 

som har overtatt oppgaver med lav risiko som f.eks. 

kjøring av lønningsliste. Chat Robot -som er kunstig 

intelligens vil overta kundesenteret og gi gode kunde-

opplevelser med svar på enkle spørsmål. Sparebanken 

Sør er medeier i Vipps som svært mange bruker. Vipps 

er svært enkel å bruke.   

Fremmøte Utrolige 86,95 % 

Intercitymøte  23.10.17:                                                   

Sted: Heimat, Brokelandheia.  Sam-

men med Risør og Kragerø   Rotary-

klubb.                                                                     

Foredragsholder. Pensjonert-

Språkprofessor: Arne Torp 

 Tema: Austegdmålet  

Møtested: Heimat, Brokelandsheia 

Møteleder: President Knut Solem  

Han ønsket alle velkommen før ordet ble gitt til presi-

dentene: 

President Svein Tore Stiansen i Risør Rotary: Klubben 
jobber med medlemsrekrutterig ved å gjøre seg mer 
kjent i lokalmiljøet. De har facebook-gruppe og neste 
møte vil være et åpent møte. 

Stiansen hadde deltatt på Norsk Rotaryforum som 
hadde et overskudd på 600.000! Halvparten vil bli over-
før til Polio Plus RI.  

President Anette Kamfjord, Kragerø Rotary med 26 
medlemmer og 2 kommende. De hadde feiret 70års 
jubileum sammen med guvenørbesøk. De sender info til 
avisen for markedsføring av klubben. Klubben har egen 
Facebook gruppe. 

Ordet ble gitt til kveldens foredragsholder, pensjonert 
språkprofessor Arne Torp,  som snakka blant annet om 
forskjellene mellom dialektene i Kragerø, Gjerstad, 
Vegårshei og Risør og hvordan utviklinga har vært.  

Han så på bla.a substantiv, pronomen og adjektiv før og 
nå i området. Mye har skjedd. 
Oslomålet er på full fart inn i 
Agder. Videre tok ha føre seg 
navnet på stedet Gjerstad, på eller i, og navn på innbyg-
gerne i Gjerstad. De fleste kunne svare da han tok føre 
seg ei ordliste over "gamle" ord brukt i Gjerstad.   

Han fortalte kort om bakgrunnen for skarre-r. Trolig 
kom den fra Paris og hoppa fra storby til storby. Bergen 
var først ute i Norge. Den er enklere å uttale.          O.P. 

Det ble nok en 
vellykket 
”kakefest” på 
Strannasente-
ret mandag 30. 
oktober. Meget 
godt fremmøte 
av beboerne, der var kun noen få ledige stoler. 
Fra klubbens side var der 15-16 tilstede, langt 
bedre enn sist år, men vi kunne gjerne vært enda 
flere. Leder i festkomiteen, Ragnar Lofstad, øns-
ket velkommen , deretter ble det servering av 
kaffe og mye god kake. Og selv om det ikke var 
lenge siden beboerne hadde spist kvelds var ape-
titten på kake stor, det gikk unna med både bløt-
kake og ”verdens beste”.  

Etter 1 ½ time var festen over, Ragnar takket av og  
lovet å komme tilbake neste år.       Oddvar P. 

Fine og solide sko. 

’Leo Larsen ”tegner og forteller”! 


