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Kjellerposten 

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB – Nr 1 - februar 2022  

redaktør: Svein Jordahl 

                                                                                                                        

Fødselsdager: 
Tanja: 14. januar,   Carl: 5.februar,   Ole Jacob: 11. februar 

Ellen: 16. februar,   Arne: 24. februar,   Geir: 1. mars 

 

Kommende fødselsdager: 

Egil: 27. april                                                                                                       

 
 

I gang igjen! 
Det ble en urolig start på 2022 i Tvedestrand Rotary.  Corona-smitte gjorde seg 

fortsatt gjeldende og president Leif sendte ut denne mailen 

på årets siste dag i 2021:   
«Kjære Rotaryvenner.  
Det ser dessverre ut som om smittesituasjonen fremdeles tilsier at 
vi må avlyse møtene våre. Jeg har derfor sammen med 
programansvarlig kommet frem til at vi i første omgang avlyser 
møtene for januar. Vi tar en ny vurdering for møtene i februar når 
vi kommer et stykke ut i januar.   
Håper vi snart kommer tilbake til en mer normal situasjon igjen. 
 

Med ønske om et godt nytt år ! 
 

Leif   

President» 

 

Som om dette ikke var nok, kom det en ny 

mail 27. januar fra presidenten: 
 

God nytt år ! 
Det er fremdeles mye smitte i området, og jeg selv har hatt Corona nært innpå i og med at 
begge mine barn har vært smittet den siste uka. Men enn så lenge har jeg ikke blitt 
smittet, håper det er gått bra for dere andre også. 
 

Det ser jo ut som om regjeringen snart kommer til å kutte ut det meste av 

smitteverntiltak. De fleste av oss har vel også fått 3. dose av vaksinen. Så da er det vel på 

tide å tenke på å starte opp med møter igjen.  

 

 



    

 

Jeg har snakket med programkomiteen og vi har blitt enige om at vi prøver første møte 

for 2022 mandag 14. februar. Da tar vi en klubbaften. Håper vi sees da. 

Mvh 

Leif Fage 

 

 

Og den 14. februar kom vi i gang igjen: 
 

Referat fra Rotarymøte mandag 14. februar 2022 
 

Møtet ble ledet av president Leif. Han innledet med masse bursdagsgratulasjoner da 

det var lenge siden sist møte, bl.a. Fikk Carl Bertelsen blomster for sin 80 års dag..  

                                                                                                                        

 Det var en gjest, det var prøvemedlem Aud Vibrand. 

 

Det var klubbaften i denne kvelden og ingen eksterne 

foredragsholdere. Men Rolf Thorstensen informerte litt om 

Distriktskonferansen vi skal arrangere 2 – 4 september, Det 

blir et stort – meget stort – arrangement for klubben og her 

må vi alle være med å bidra. Rolf regnet med ca 200 

deltagere og at budsjettet ville ligge på ca kr 500.000,-. 

Tyholmen hotell i Arendal er booket men hele lørdagens 

program vil bli avholdt på Tvedestrands nye Videregående 

skole.  

Tema for konferansen er : «Ungdommen – fremtidens 

fyrtårn». 

Noen foredragsholdere var allerede i boks, andre jobbes 

det med. Der er satt ned en hovedkomite som nå skal ha 

møter hver 14 dag, men der er utrolig mange oppgaver og 

alle vil etterhvert måtte bidra. 

Det ble også servert ost, kjeks, frukt og vin denne kvelden. Det smakte veldig godt og 

praten gikk livlig rundt bordene. Det ble faktisk en meget fuktig kveld, det skyldes 

ikke vinen, men regnet og tette avløpsrør førte til at vannet gjorde lokalet til en liten 

innsjø. Vi fikk kontakt med kommunen, de kom meget raskt, og var godt i gang med å 

ordne avløpet igjen da møtet var ferdig. Vi håper de fikk det i orden.  

Fremmøte var i overkant av 50%. 
 

Oddvar P    

 

 

 

 

 

Referat fra Rotarymøte 21.februar 2022 
 

Møte ble ledet av past president Geir. Vi hadde besøk av prøvemedlem Aud Vibrand 

og kveldens foredragsholder var Camilla Grantham. Hun holdt et engasjert foredrag 

om Pågang Næringshage der hun har vært daglig leder fra 2019. Tidligere het dette 

Risør Næringshage og Sørlandsporten Næringshage, men skiftet navn til Pågang 

Næringshage i 2019.Bedriften har flyttet inn i nye lokaler på Grendstøl men har fortsatt 

forretningsadresse i Risør. 



    

 

Referat fra Rotarymøte mandag 28. februar 2022  

 

Møte ble ledet at past president Geir da president Leif hadde testet positivt på korona. 

Arne Bjørnstad ble gratulert for sin 90 års dag 24. februar. 

 

Ingen foredrag denne kvelden, skulle hatt besøk fra politiet men det besøket ble endret til mandag 

7. mars. 

Rolf informerte litt videre om Distriktskonferansen vi skal avholde i september. Statsforvalter Gina 

Lund hadde takket ja til å være foredragsholder og et utkast til program var snart i boks. Vil ha dette 

klart før Distriktssamlingen / Pets på Lyngørporten midt i mars måned. 

Ville også få pristilbud fra hotellet i Arendal en av de første dagene i mars.  

 

 

 

 

Pågang Næringshage er et utviklingsselskap, har tre ansatte og har et stort nettverk 

mot ulike «spesialister» for å kunne hjelpe ulike bedrifter med det de måtte ønske. Det 

gjelder både nyetableringer og eksisterende bedrifter, 

men det skal alltid være til et utviklingsprosjekt. 

    Det er et aksjeselskap og det har tidligere vært 

mange små eiere. Hun kunne fortelle at det nå ryddes i 

eierstrukturen, der mange av de små postene ville bli 

løst inn. De største eierne akkurat idag er bl.a. Siva,      

Fylket, Risør Kommune, TeamTec, Sparebanken Sør og 

Østre Agder Sparebank. Det skal alltid være over 50% 

private eiere 

 

Inntekter har de fra to «områder» :  

Det ene er kommersielt, selger kurs, har 

rådgivningstjenester og er prosjektledere. 

Det andre er salg av Næringshage programmet, Det er 

statlig, de formidler dette programmet til kunder og får 

da statlig bidrag. Kundene betaler kun 25% av 

kostnaden, resten gis i støtte. Det må være et 

utviklingsprosjekt. Men det settes krav til at de klarer å 

selge dette programmet til kundene. Dette har de 

imidlertid klart godt. Fylket er meget fornøyd med 

Pågang Næringshage og det er viktig. For fra 1.1.2023 

kommer det nytt Næringshageprogram ut, med varighet i 10 år, og det er nettopp 

Fylket som bestemmer hvem som skal få selge dette videre. Men Camilla virket 

rimelig trygg på at dette ville gå greit, ikke minst pga den gode utviklingen og de 

gode tilbakemeldingene.  

 

Er også i gang med et pilotprosjekt i Setesdal, det virket spennende og hun gav 

uttrykk for at optimismen var stor for de kommende årene.  

Kveldens fremmøte: Ca 60 %. 

 

Oddvar P 

 
                                                                                                                                           

                



    

 

 

 

 

 

 

Påtroppende president Ellen snakket litt om prosjekter. 

Skoleprosjektet i Nairobi er jo forlengst avsluttet. Hun hadde 

tatt kontakt med sin tidligere rotaryklubb i Bangkok. De hadde 

flere prosjekt på gang og var interessert i et samarbeid. Hun 

hadde «blinket ut» to prosjekt, et relatert til flomproblem og et 

til panting av trær bl.a. For å lette på luftforurensingen.  

 

Hun hadde videre allerede søkt R.F grants og fått innvilget kr 

20.000,- og kr 10.000,-. Dette vil selvsagt også medføre at vi / 

klubben må bidra med «egenandel», men hun hadde gjort en 

kalkyle som vi syntes var fornuftig og godt gjennomførbart. 

Men alle detaljer om dette 

og nærmere informasjon 

om begge prosjektene vil 

bli presentert for hele 

klubben på et senere 

møte. Men personlig synes 

jeg dette virket 

spennende. 

Kveldens fremmøte ca 

60%. 

 

Arne ble 90 og fortjent hyllet av politikere i  

Tvedestrand. Han fikk mange gode ord og  

måtte tørke en tåre. 

 

 

Oddvar P 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Ellen har flere jern i ilden  


