
PRESIDETEN 
HAR ORDET: 
Kjære                  

Rotaryvenner. 

Månedsbrev 

for Februar. 

Februar ble nok 
en trivelig må-

ned i klubben, med innblikk i både lyst-
båtbransjen, velferdsteknologi, musse-
rende vin og ikke minst: En skikkelig 
hyggelig klubbaften på Terna, med god 
mat og prat! Gledelig var det også at 
hele 19 av oss hadde meldt seg på, så 
det ble et gedigent langbord! 

Nye gode møter venter oss også i mars, 
inkludert sesongens «Peisaften», der jeg 
håper praten skal gå om løst og fast og 
med gode innspill til både nye potensi-
elle medlemmer og spennende pro-
gramforslag. 

I skrivende stund er det varslet 14 var-
megrader for dagen, så da må det vel 
avsluttes slik: 

Med beste vår-hilsen fra Rolf T. 

 

ROTARYMØTE             04.02.19         

Møtested:             Rotarykjelleren                  

Møteleder:                   Presidenten-

Program: Lystbåtbransen. Nye produkter. 

Ved Geir Søraker. 

Sang: «Sørlandsk sommervise. «                  

Fremmøte: 48%                                             

Presidenten planlegger hyggekveld i må-

nedsskifte februar/mars. Kommer tilbake 

med tid og sted. 

Kveldens foredragsholder og daglig leder 

ved Ertec AS, Geir Søraker, skulle fortelle 

om lystbåtindustrien vilkår og Ertec spesielt. 

Han innledet med litt informasjon om mar-

kedet for bransjen før og etter finanskrisen.  

Ertec ble etablert i 1984 og har 8 lokale eie-

re hvorav 4 jobber i bedriften. Ertec er loka-

lisert i Tvedestrand næringspark. De har 

11000 kv.m. gulvareale til disposisjon. Disse 

lokalene ble fredigstilt i januar 2000. Omset-

ningen i 1984 var på 10 mill. kroner og på 

140 mill. kroner i 2016. Finland er i dag be-

driftens viktigste kundemarked for fritids-

båtutstyr.  

Vindskjermer  
ERTEC-vindskjermen har i mange år 
vært et begrep innen båtbransjen. 

Ertec har gjennom mange år hatt et nært 

samarbeid med SINTEF ved utvikling av nye 

produkter og prosjekter.  SINTEF har vært 

en svært viktig og verdifull støttepartner for 

bedriftens utvikling gjennom mange år. I 

2008 sto nybygget ved bedriften ferdig til 

innflytting. I juni dette året så bedriften en 

svært utfordrende periode komme. Finans-

krisen i Norge satte inn. Omsetningen sank 

fra 140 mill. til 20 mill. fram mot 2009.  Som 

en følge av de svært vanskelige årene for 

lystbåtindustrien på Sørlandet kom Ertec 

med i Arena Fritidsbåt klynge. Her ble Ertec 

med for å bygge kompetanse og derigjen-

nom styrke bedriften. I perioden 2009 til 

2014, jobbet bedriften kontinuerlig med              

Produksjonsforbedringer, utvikling og økt 

innsats på eksportmarkedet. Dette har gitt 

be-

driften en jevn vekst gjennom de senere år 

som har trygget dens videre eksistens. I dag 

er eksportmarkedet større og viktigere for 

bedriften enn hjemmemarkedet. 

Ertec har i tillegg til fritidsbåtmarkedet sat-

set på yrkesbåtmarkedet og byggmarkedet 

innen glass og aluminium. Dette har gitt 

bedriften flere ben å stå på, og er med på å 

sikre bedriften i åra som kommer. 

           Ref. Bjørn W.   

ROTRYMØTE                         11.02.19   

Møtested:             Rotarykjelleren                  

Møteleder:             Presidenten 

Program: Musserende vin.              

      Ved Espen Tegdan 

Sang: «Tre yndige små mus.» 

Fremmøte: 54% 

Påmeldinger til hyggekveld på Terna 25. 

februar  registrert.                                                                                        

Presidenten informerte om masterstudiet ved 

Rotary Peace Center som gir studie i fred og 

konfliktløsning. Søknadsfrist 30. mai. 

Kveldens foredragsholder var Espen Tegdan 

og emnet var vinsmaking. De som møtte opp 

denne kvelden var så heldige både å få sma-

ke på viner og få masse interessant informa-

sjon om den enkelte vin.                                 

 

 

 

 

 

 

Programmer i Mars 2019.: 

04.03.Bedriftsbesøk, - Nye Lisand. 

11.03. Peisaften. 

18.03. Kote Null ved Trond Toftesund. 

25.03. Tur på Nye E-18. 

Fremmøte i Februar 59 %  
Medlemmer møtt 100% : 
 
Tanja H., Geir N., Tor Erik N., Mads O.,  
 Rolt T., og Bjørn W.  
 
Og Tore Leo D., Arne B., Reidar K.                     
 
Ingen møtt i andre klubber.   

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten Januar 2019 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i denne måneden: 

  04.02. Lystbåtbransen. Nye produkter. 

                  Ved Geir Søraker. 

11.02. Musserende vin. Ved Espen Tegdan 

18.02. Velferdsteknologi. Ved Arne Bjørnstad 

28.02. Klubbaften. På Terna kafe. 

http://www.ertec.no/vindskjerm-apen-bat


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

President 2017 - 2018:  
Rolf Thorstensen, Grethesvei 8A,  
 4900 Tvedestrand.    Tlf. 413 06 488 
 E-post: rolf@baqbag.com 
Sekretær: Geir Nylen 
Grønlandsveien 44, 4900 Tvedestrand                             

Mobil :    Tlf.  970 93 907                                      

E-post: geirnyle@online.no 

Fødselsdager : 

 
01. 03. Geir Nylen. 
03.03.  Annette Tjøgersen. 
 
27.04. Egil Vatne. 

KJELLERPOSTEN:  
Tvedestrand Rotaryklubbs avis.   

 Utgis en gang i måneden. 

Redaktør.: Tore L. Dalen,  
Tjennabakken 1, 4900Tvedestrand. 
Tlf. 950 47 828 

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. 

 Han  hadde tatt for seg noen musserende 

viner fra Spania og Frankrike, og den første 

vi smakte på var Cava  hvitvin fra Spania. 

Den var nok i tørreste laget for de fleste og 

kostet 142 for en flaske.                                                       

 

 

 

 

 

 

Den neste var en Pedregosa fra Spania. Den 

var mindre tørr og falt mer i smak. Prisen her 

var 145 for en flaske.  Så fikk vi en Grand 

Housteau fra Frankrike. Også en musserende 

vin, men laget av rødvinsdruer fra distriktet 

Bordeau. Denne kostet også 145 for en flas-

ke og falt i god smak hos de fleste.                                                    

Den siste vinen vi fikk smake var en San-

Tero Prosecco fra Italia. Den kostet 149 for 

en flaske. Medium tørr, spesiell lukt men 

god smak. 

Dette ble en svært hyggelig kveld med sti-

gende stemning. Takk til Espen for et inter-

essant foredrag.     Ref. Bjørn W. 

ROTARYMØTE             21.01.19        

Møteleder:                 Presidenten. 

Møtested:             Rotarykjelleren 

Program: Velferdsteknologi for 

 eldre ved Arne Bjørnstad. 

Sang: «Alderes glede .»  Fremmøte: 68% 

Kveldens foredrag Velferdsteknologi, kan 

være noe så enkelt som å bruke pigger eller 

staver for å kunne og bevege oss mest mulig 

etter den enkeltes egne evner og behov.    

  Velferdsgruppa i Tvede-

strand ble dannet i 2015. Gruppen ble for 

3år siden forespurt fra Tvedestrand kommu-

ne om de kunne bidra med ideer og innspill 

til teknologivelferd for eldre i vår kommune. 

Kristin Jeppestøl, geriatrisk sykepleier, Tve-

destrand kommune, ble en viktig samar-

beidspartner for velferdsgruppen i denne 

sammenheng. Status for arbeidet med vel-

ferdsteknologi i Tvedestrand kommune, er 

delt opp i en kategori for hjemmeboende og 

en for de som er på sykehjemmet.       

For hjemmeboende er det i dag i bruk 137 

trygghetsalarmer.              

For de som er på sykehjemmet er det 4 

døralarmer for pasientenes sikkerhet, elek-

tronisk medisindosering og utprøving av en 

app som gir kontroll på om man får nok er-

næring. Ifølge statistikken er 30% av alle 

pensjonister på sykehjem underernært.  

Et stort problem for helsetilstanden for eld-

re.  På sykehjemmet har man digital kontroll 

på om en pasient faller ut av sengen ved 

hjelp av bevegelsessensor og videotilsyn av 

pasienter. Det jobbes nå også med bruk av 

GPS sporing av pasienter slik at man kan ha 

kontroll på hvor de er både inne på avde-

lingene og utenfor sykehjemmet.    

 Multidosering til pasienter der apo-

teket doserer riktig medisin og mengde klar 

til bruk av den enkelte pasient vil også bidra 

til å øke sikkerheten og effektiviteten ved 

pasientbehandlingen. Videre er det planer 

om mobil omsorg ved at sykepleier kan åp-

ne døra hjemme hos en pasient når det er 

behov for det.    

Man regner med store besparelser på de 

mange velferdsteknologitiltakene som nå 

kommer. Denne besparelsen kan så igjen 

rettes mot mer tid og bedre oppfølging hos 

den enkelte pasient/bruker.                                              

Et spennende foredrag som ga oss innsikt i 

hvordan teknologien vil endre og forbedre 

hverdag for eldre framover.                   

                           Ref. Bjørn W. 

ROTARYMØTE             25.02.19      

Møtested:      Terna Kafe.                                    

Møteleder:                       Bjørn Walle.                   

Program: Klubbaften med bevertning. 

Fremmøte 65% 

Vi var 19 feststemte Rotaryanere som 

møttes en mandagskveld i slutten av fe-

bruar. Presidenten ønsket velkommen til 

hyggekveld på Terna, takket festkomiteen 

ved Mads og Bjørn og gav så ordet til festko-

miteen ved Bjørn.                    

Han takket også for godt fremmøte og orienterte 

så om hva vi skulle få å spise denne kvelden. 

Noen hadde valgt lammerull med spinat og svis-

ker som ble servert med gulrotpure, rødvinsaus 

og ovnsbakte poteter, og noen hadde valgt ovns-

bakt torsk med grønnsaker som ble servert med 

potetpure, smørsaus og bacon. Til dessert hadde 

de fleste valgt Panna Cotta med marinerte bær.  

Alt smakte fortreffelig og stemningen steg ytterli-

gere med godt drikke og gode samtaler. 

  
  

 

     

 

Ref. og 

bilde:  

Bjørn W.                                    

 

 

 

 

Da klokken nærmet seg 21 denne kvelden, 

brøt selskapet opp, og alle ruslet hjem med 

minner fra en koselig Rotarykveld en sen  


