
PRESIDENTEN HAR ORDET: 
Kjære                  

Rotaryvenner. 

Månedsbrev 

for februar. 

   Nå skriver vi først i mars og det er vår, selv om det 

virker som kong vinter har tatt et fast grep. Jeg sitter nå 

foran peisen etter en lang skitur i Jotunfjellene og 

skriver mitt månedsbrev. Herlig med en velfortjent GT 

etter skituren. 

Februar har vært kald, men begivenhetsrik. Det viktigs-

te er kanskje at vi har fått tre nye medlemmer. Vi øns-

ker dem velkommen! 

Ellers har februar vært preget av vinter-OL. Norge 

markerer seg som vanlig som beste nasjon. Og som 

vanlig klør den internasjonale presse seg i hode (om 

mulig) og lurer på hvordan det går an at lille Norge er 

beste nasjon.  

Ellers har det også vært en fin rotarymåned i Tvede-

strand, med hyggelige og interessante møter. Presiden-

ten har dessverre vært fraværende på mange møter, 

men er glad for at vi har en dyktig visepresident som 

ordner opp. I tillegg til et godt møte med opptak av nye 

medlemmer, kan nevnes interessante møter med 

presentasjon av Lyngør Båtselskap og Berg Hansen 

reisebyrå.  

Det ser ut som Tvedestrand Rotaryklubb er inne i en 

fin utvikling med oppmøteprosent opp mot og over 

80 prosent. Det indikerer at vår programkomite har 

gjort en utmerket jobb.   

   Knut Solem 

 

ROTARYMØTE          05.02.18      
Møtested: Rotarykjelleren                     
Møteleder:  Innkommende   Presi-
dent.              

Program: Opptakelse av nye  
                              medlemmer. 
 Sang: «Tusen bitar.»                          
Imponerende gjennomført ,og med Tor Erik på 

gitaren.                                        Fremmøte : 74 % 

Møtet ble ledet av innk. president Rolf 

Thorstensen. 

Kammeratskapsaften med opptak av 

tre nye medlemmer. !!! Med andre 

ord ; en riktig stor dag for klubben 

vår. 

Rolf foretok den høytidelige handlingen 

og festet Rotarynålen på våre nye med-

lemmer. 

En kort presentasjon av de tre: 

Annette Tjøgersen  ( fadder Oddvar 

Pedersen) 

Annette ble født på Klepp i 1969, og var 

4 år da hun kom til Vegårshei, og senere 

kom til Tvedestrand. Tok barne- og ung-

domsskole, samt Gymnaset her i byen. 

Har også 1 års EDB skole og 1 år på 

Helse & sosial linjen i Risør. Startet så 

på Reseptarstudier på Høyskolen i Oslo, 

og var ferdig utdannet Farmasøyt i 

1994. Jobbet først ved Svaneapoteket i 

Arendal, og ble så ansatt ved Tvede-

strand Apotek i 1996. Var også med på 

å starte opp Vitus Apotek på Stoa, og 

der var  hun i 2 år, og har siden vært 

ved Vitus i Tvedestrand. Annette er skilt, 

har to sønner, 19 og 22 år gamle. Bor i 

Tvedestrand. 

Roar Neergaard  ( fadder Sven I. Mar-

cussen) 

Roar er født i Kristiansund i 1971 Han 

tok en Bachelor i økonomi og ledelse på 

BI, og ytterligere utdannelse i de samme 

fag ved Høyskolen i Trondheim. Har 

bl.a. arbeidet som avdelingsleder for 

Subsea Services og jobber idag i Aren-

dal komme. Er økonomiansvarlig der og 

skal bl.a. "holde styr på" kommunens 

gjeld. Han har en samboer, har 5 barn i 

alderen fra 9 uker til 23 år. Hans store 

hobby er fluefiske. 

Jan Arvid Mortensen ( fadder Sven I 

Marcussen ) 

Jan Arvid kommer fra  Normannvik, der 

han idag også bor. Han er født i 1974. 

Han tok økonomi og administrasjons 

utdannelse i Grimstad, senere revisor 

studier i Bø i Telemark. Er utdannet revi-

sor og autorisert regnskapsfører. Jobbet 

5 år i KPMG i Bergen og er idag ansatt i 

Økonova i Risør. Han er gift, har to barn, 

2 1/2 og 4 1/2 år gamle. Hans største 

hobby er fisking. 

Vi ønsker alle tre velkommen i klub-

ben vår ! 

Etter opptaket gikk praten livlig rundt 

bordene, kun avbrutt av noen gode his-

torier fra Rolf. Det ble servert deilig 

hjemmebakt kake og vi sender nok en 

gang takk til Ingebjørg Lofstad.           

Oddvar P. 

 

         Hva!!  Snø ennå !!?

          

Fremmøte i januar :  69,4 %  
Medlemmer møtt 100% i februar: 
 
Svein Inge M., Tor Erik N., Ole Jacob T., 
Leif Fage., Rolf T., Ole D.,Olaf Jørg H.,  Ragnar L. 
 
Under 85 års grensen: Tore Leo D., Arne B., 
Reidar K.                     

Ingen møtt i andre klubber. 

    KJELLERPOSTEN   
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TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i Mars:.: 
 

05.03. Klubbaften 

12.03. Peisaften. 

19.03. Tenksentret ved Tor Arne Hauge. 

26.03. Påskeuken. 

Programmer i denne måneden: 

05.02. Opptak av nye medlemmer. 

12.02.. TM-HUSET ved Tom A. Berntsen 

19.02.Lyngør Båtselskap ved Frode Hansen. 

26.02.Berg-Hansen Reisebyrå. Reisemål og  
     reisemåter      
  

Foto: Tor Erik N. 
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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  12.02. 
Møtested: Rotarykjelleren                      
Møteleder: Innkommende President. 

Program: Klubbsaker. 

Sang : « Då e 'an fra Kristiansand» 

Det ble en liten endring i programmet, da fore-

dragsholderen fra TM-huset var forhindret p.g.a 

reise. Rolf hadde i forrige uke sendt ut en liten 

spørreundersøkelse til alle klubbens medlemmer, 

20 ut av 26 medlemmer hadde svart ( meget bra) 

og Rolf presenterte resultatet og det ble diskutert 

litt rundt de enkelte tema. 

- 75% av de som svarte ønsket info om kommen-

de møte pr mail, fredag uken før var greit     tids-

punkt 

- 80% var på mailen en eller flere ganger pr dag. 

- Det var enighet om å få opprettet en Face-

book side for klubben. Dette blir diskutert 

videre,    7 medlemmer hadde ikke Facebok, 

men de som hadde var på FB minst en gang 

pr dag.- Foredrag, vennskap og "service abo-

ve self" var de viktigste årsakene til medlem-

skapet i klubben. Kom også et forslag om at 

vi ( d.v.s de som ønsker det) kunne møte litt 

tidligere ( fks kl 19.00), slik at man fikk snak-

ket litt mer sammen. Synes det ble litt for 

lite prat når man kom like før møtestart. 

Når det gjelder lokale prosjekt, så kan de 

ofte være vanskelig å finne. Det ble derfor 

foreslått at klubben kontaktet Ungdomsrå-

det i kommunen for å høre deres menig. 

Rolf skulle ta dette med til styret. - Det var 

også flertall for å gå for et lokalt prosjekt når 

skoleprosjektet i Afrika nå ble ferdig i 2018. 

Det burde være mot barn / unge. Hvis det 

skulle være et utenl.prosjekt, måtte det 

være i samarbeid med andre klubber. inne.  

Det ble servert Bronkies til kaffeen denne kvel-

den. Rolf hadde slått til som baker, ifølge ham 

selv. Den første kaken han hadde bakt i sitt 64-

årige liv. ( Kanskje det var på tide. Red.) 

Avslutningsvis holdt Ole Jacob en utvidet 3-

minutter. Han fortalte om jobben han hadde i 

Teamtec, der han hadde ansvar for forbrennings-

ovnene, som ble levert til skip over hele verden. 

Også til US. Navy ,og han fortalte om et artig 

besøk hos dem i Washington, USA. 

Fremmøte var dessverre kun 44%, dette må nok 

det store snøfallet ta det meste av skylden for.                                         

    Oddvar P.                                                               

ROTARYMØTE  19.02.                                  

Møtested: Rotarykjelleren                     

Møteleder: Presidenten             

Program: Lyngør Båtselskap AS ved daglig leder 

Frode Hansen.                                                       

Gjester: 4       Fremmøte. 70%   Sang: « Gorine  « 

Kveldens foredrag var om I tillegg til båtselskapet 

de driver, også selskapene Mur og Skjærgårdstje-

neste AS og Hagefjorden AS.  Båtselskapet startet 

opp i 2004-2005 med 4 ansatte og 4 mill. kroner i  

omsetning. I dag er det 20 ansatte og en omset-

ning på 33 mill. kroner.                                                                                                                                  

De 2 båtene som brukes i dag til passasjertrafik-

ken, Rival og Kvikk, ble bygget i Finland i perioden 

2010-2012. Planene for utbygging av Hagefjord-

bryggen med restaurant og bensinanlegg ble lagt 

i 2008, og i 2009 la Frode planene fram for Tve-

destrand Vekst AS. Anlegget ble bygget slik de 

ønsket, og selskapet har i dag en langsiktig leie-

kon- trakt med Tvedestrand Vekst. 

Båtselskapet har hatt en jevn vekst helt fra starten av. 

Daglig leder mener tilgjengelighet i selskapet og samar-

beidet med fylkets transportavdeling er vesentlige 

kriterier for suksessen. De frakter hvert år ca. 30.000 

passasjerer i rutetrafikk. I tillegg har selskapets 2 taxibå-

ter som har 4500 turer i året med passasjerer. En taxi-

båt kan gå mer enn avstanden rundt jorden i løpet av 1 

år.                                                                                         

Rutebåtene er såkalte hurtigbåter med store motorer. 

Det fraktes mye mat og drikke i tillegg til passasjerer 

om sommeren. Selskapet har også renovasjonskjøring 

på øyene samt ambulansekjøring. Det er fra 25 til 30 

utrykninger for AMK i løpet av 1 år. De har også avtale 

med brannvesenet, og her rykker de ut et par gang-

er i løpet av året. 

Selskapet Hagefjorden AS har en langsiktig leieav-

tale med Tvedestrand Vekst for anlegget på Ha-

gefjordbrygga. De selger mat og drikke og har 

åpent i perioden pinse til ut august. Det er plan-

lagt fiskeutsalg neste sommer ved Hagefjordbryg-

ga. I bensinanlegget selges det 300 til 400.000 

liter bensin og diesel hvert år. Selskapet Mur og 

Skjærgårdstjenesten AS har bygd en funksjonell 

lekter i Finland som har fått navnet Dypvåg. Lek-

teren har en maskin på 1200 HK, den har masse 

utstyr og en speed på 35 knop. Den handler all 

slags frakt og arbeid innen byggevirksomhet i 

skjærgården vår.          Bjørn W .  

 ROTARYMØTE  26.02.                                  

Møtested: Rotarykjelleren                     

Møteleder: Innkommende president 

Program: Kveldens tema : Hilde 

Karlsen fra Berg-Hansen reisebyrå.  

Sang : «Torskevise» Fremmøte:  79 % 

Hilde Karlsen fra Berg-Hansen reisebyrå, fortalte om 

firmaet hun representerte, hva de kunne hjelpe med og 

litt om trender og reisemål. 

Berg-Hansen ble etablert i 1875 og har idag avdelinger i 

Arendal , i Sørlandssenteret og i Kristiansand, sistnevn-

te tar seg av bedriftsreiser og større grupper. Reisebyrå-

ene har idag stor konkurranse fra alle markedsplassene, 

f.eks. Finn.no, Momondo etc. Men har man bestilt på 

en av disse markedsplassene så er det ofte  vanskelig å 

få hjelp hvis man skulle trenge det. Har ingen å ringe til. 

Da er det en stor fordel    å ha benyttet et reisebyrå og 

Karlsen poengterte at de kunne få de samme billige 

prisene som disse markedsplassene. Dessuten har de 

lang erfaring, god kompetanse, hjelpe med å ta de 

riktige valgene og ikke minst gi kjøperne en trygghet, 

dersom de skulle trenge hjelp. De hadde telefonhjelp  

kunne bl.a. tilby flyreiser, cruise, charterturer, safari, 

hoteller, skiferie, leiebil og rundturer og pakker verden 

rundt. Dessuten er det ikke fordyrende å benytte seg av 

reisebyråets hjelp, kun kr 150,.- pr person, uansett pris 

på reisen totalt.  Hun snakket også litt om reisemål og tren-

der nå i 2018. Hun nevnte at cruise er blitt mer og mer popu-

lært, Kanariøyene er alltid "in" for sørlendingene, i tillegg steder 

som Sør Afrika, Marokko og Sri Lanka. Temareiser var også mye 

etterspurt. De drev også litt selv som turoperatør, chartret fly 

og hadde turer bl.a. mellom Kjevik og Barcelona. Det var et 

meget interessant foredrag, og hun var en god "selger", men 

jeg tror flere fikk en "a ha" opplevelse i løpet av foredraget, 

og jeg tror det for mange vil bli aktuelt å forsøke Berg-Hansen 

ved en senere anledning. Spørsmålene var mange, så det var 

virkelig en engasjert forsamling denne kvelden. Man 

kunne også logge på direkte på Berg-Hansen.no og 

følge dem på Facebook (Berg-Hansen Agder). 

Rolf takket tilslutt for et flott foredrag og overrak-

te den tradisjonelle vinflasken.               Oddvar P. 

   Kjære referenter.  Det hadde vært fint om 
dere kunne ta biler fra møtene. Trivelige 
for Avisa. Mobilen. NB: Ikke skriv så langt.   
             RED. 


