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Kjære rotaryvenner  
Vi har lagt bak oss første måned på en stund hvor vi har 

gjennomført alle møtene. Det er gledelig. Mange av klubbens 

medlemmer er eller har vært smittet, men de nye 

virusvariantene ser heldigvis ut til å gi et så mildt 

sykdomsforløp at samfunnet har kunnet fungere ganske 

normalt. Vi kan derfor forvente at møtene fremover kan 

avholdes som planlagt, forhåpentligvis også honnøraften på 

rådhuset. 

Samtidig har mørke skyer igjen senket seg over Europa, ved 

Russlands invasjon i Ukraina. Det er flere initiativer i regi av 

Rotary for å hjelpe Ukraina og flyktningene derfra. Vi bør 

bidra til dette arbeidet både privat og som klubb. 

Det er gledelig at vi sannsynligvis kan få til opptak av et nytt 

medlem i løpet av april.  

Jeg håper vi sees i kjelleren 4. april før vi kan ønske påska og 

våren velkommen. 

                                              Leif - President 

 

 

Referat fra Rotarymøte mandag 7. mars 2022 

Møtet ble ledet av president Leif.   Politikontakt i Tvedestrand, Morten Tobiassen, 

holdt orientering om sin jobb og politiets arbeid, bla om narkotika. Det er en del 

narkotika-problemer i Tvedestrand, fortalte Tobiassen. Politikontakten holder tett 

kontakt med ungdomsmiljøene, og er bl.a tilstede på skoler for informasjon og for 

 

 



    

 

Referat fra Rotarymøte mandag 21. mars 2022  

Møtet ble ledet av vicepresident Ellen Hertzberg, i president Leif Fages fravær. 

Tor Erik hadde et tre-minutters innlegg om tradisjonen om platter av seilskuter. Han viste bilde 

av en platte av en skute som ble restaurert og omdøpt RESTAURASJONEN. Skuta ble ”amerika-

skute” som tok immigranter til Amerika.  Turen over Atlanterhavet tok den gang mer enn 3 

måneder.  Fascinerende historie. 

 

å være synlig i miljøene. I 

ungdomsmiljøene advarer han også mot 

deling av bilder og  video på nettet. 

Nakenbilder har skapt problemer for 

mange ungdommer. Tobiassen 

samarbeider særlig med politikontakten i 

Risør og på Vegårshei. Politikontakten er 

stort sett «på hjul» og kontaktes pr telefon.  

Onsdagene har han kontoråpent i 

Tvedestrand. Flere oppgaver i etaten er 

sentralisert, bl.a behandling av 

etterforskning og påtale, som nå gjøres i 

Arendal. 
 

 

 

Referat fra Rotarymøte 14.mars 2022 

Møtet ble ledet av president Leif Fage, som også hadde et 3-minutters innlegg om 
frisbee-golf.  Leif redegjorde kort for frisbee-sporten, og 
viste frem det utstyret som var nødvendig for å praktisere 
sporten.  
Svein Erik Damsgård var kveldens gjest.  Han holdt et 
interessant foredrag om sitt engasjement som 
eiendomsmegler og eiendomsutvikler, primært i 
Tvedestrand kommune.   
Han virket i de første 7 – 8 år som eiendomsmegler i Oslo, 
og hadde deretter et engasjement i Risør, før han etablerte 
seg mer permanent i Tvedestrand.  
Damsgård redegjorde mer detaljert for de avsluttede 
prosjekter som han har vært involvert i som 
eiendomsutvikler, og i de eiendomsprosjekter han for 
tiden er engasjert i.  Damsgårds presentasjon var 
interessant og opplysende om pågående 
eiendomsutvikling og utbygging i Tvedestrand.   

 

Carl F.  

 
                   

 



    

 

 

 

Ellen Hertzberg informerte om den pågående innsamling til Ukraina i Rotary-klubbene.  

Tvedestrand Rotary har inntil nå ikke deltatt i disse innsamlingene, og man diskuterte hvorvidt 

en slik innsamling burde skje med Rotary-klubbens egne midler eller som bidrag fra det enkelte 

medlem.  Medlemmene vil få tilsendt informasjon om hvilken bankkonto som skal benyttes, 

og det er opp til hvert enkelt medlem å bestemme hvilket beløp som betales. Det ble foreslått å 

koordinere med Tvedestrand kommune om anvendelse av innsamlede midler.  
 

                                                             Kveldens foredragsholder var Ole J. Devold.  Med utgangspunkt i  

”fremtidsfullmakt” redegjorde Ole for hva dette er og hvorfor og 

hvordan det kan og bør etableres. Det ble stilt en rekke spørsmål 

og det var åpenbart at medlemmene var interessert i emnet.  En 

fremtidsfullmakt er i korthet en fullmakt som gir en eller flere 

navngitte personer fullmakt til å disponere midler på vegne av 

en person som er indisponert.   

Oles anbefaling var at man kontaktet advokat hvis man ønsket å 

etablere en fremtidsfullmakt.  Dette fordi bare små juridiske feil 

i selve fullmakten kan føre til at den blir underkjent. 

Avslutningsvis redegjorde Rolf nærmere for arbeid som pågår 

med å forberede distriktskonferanse i perioden 2. til 4. september 

d.å.  Konferansen omfatter i alt 43 klubber. 
 

Carl F.    

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra Rotarymøte mandag 28. mars 2022  

Bedriftsbesøk hos Tore Olsen Produksjon A/S. 
 
11 Rotarymedlemmer pluss prøvemedlem Aud Vibrand møtte opp på Songe for å høre og se 
hva bedriften drev med. 
Vi ble møtt av daglig leder Ellen Olsen og ble servert kaffe og kringle. 
Hun startet med å fortelle oss at bedriften ble startet av hennes far, Tore Olsen 
for 49 år siden. Han kom fra Holmestrand og søkte etter egnede lokaler. 
I Holmestrand var det ingen mulighet, så han endte i Risør med et tips om at 
Songe Tresliperi (?) var til salgs. Her ble det oppstart og her har bedriften vært siden. 
 
Tore Olsen døde for 8 år siden og hans datter Ellen tok over ledelsen. 
Firmaet er delt opp i flere og eier også Tekno som ligger i nabobygget og har 
et firma i Sæby i Danmark. Her er 25 – 30 ansatte og 12 i Danmark. 
Vi ble vist rundt i produksjonshallene som var tett innredet med maskiner. Både gamle 
maskiner og moderne CNC maskiner. Enkelte maskiner gikk uten betjening og vi kunne 



    

 

 
 
se det ble laget messing ringer/deler automatisk. 
Vi ble mektig imponert over det vi så og hørte, så dette var et interessant bedriftsbesøk. 
Men som mange andre bedrifter sliter de med store strømregninger og kraftig 
økning på råvareprisene. Vi håper de klarer seg gjennom disse turbulente tider og at 
ting blir mer «normalt» med tiden. 
Vedlagte bilder taler for seg. 
 
Geir Nylén, referent 
 

 

 



    

 



    

 

 

 



    

 

 

 

 

Distrikstkonferansen 2022 
 

Historie  
Med valget av Ole J. Devold som neste års 
Distriktsguvernør 2290 følger automatisk 

ansvaret for 
Distriktskonferansen 
2022 på vår klubb. I 

år skal den 
avholdes første 
helg i september, 
fra fredag 2. til 
søndag 4. 
Da Ole ble valgt 
varte det ikke 
lenge før vi samlet 
en gruppe på 
kontoret hans.   
Gruppen har i 

ettertid bestått av Ole, Ellen, Leif, Line, Hilde, 
Oddvar og undertegnede, som med sedvanlig 
freidighet stakk frem hodet og påtok seg å 
koordinere det hele. 

Den ordentlige jobbe-oppstarten på komitéen 
fant sted i fjor høst, og siden har vi hatt møter 
ca. hver annen uke. Møtene har blitt avholdt 
over nett og på det som kalles Teams, noe som 
har vist seg å være ganske så effektivt, både i 
forhold til smitte og møte-effektivitet. 
 

Pr dato har vi kommet så langt 
- Hele Hotel Clarion Tyholmen er bestilt for 

helgen 2.-4. september, og vi har reservert 
ytterligere kapasitet borte hos Thon. 

- Tvedestrand Videregående Skole er bestilt 
for lørdagens konferanse, likeså lunsj og 
busstransport t/rt Arendal-TVS 

- Programmet er fastlagt for alle 3 dagene, og 
forelesere er booket. 

- Budsjettet er ferdig (basis 150 deltakere og en 
omsetning på ca. 700.000,-) og prisene for de 
forskjellige «pakkene» fastsatt (De aller fleste 
kostnader er «stykk»-basert, så vi løper ikke 
noe høy risiko) 

- Info-skriv og påmeldingsskjema er klargjort 
for utsendelse til distriktets 44 klubber og til 
distriktets administrasjon. 

 
Hva skjer videre  
Fra Påske og utover begynner det å bli 
krevende å få nøstet sammen alle små detaljer 
til konferansen. Vi har nå delt oss inn i diverse 
underkomitéer, slike som «Økonomi og 
Sekretariat», «Program», «Teknisk 
gjennomføring», «Ungdom» og «Profilering 
og kommunikasjon», og jeg forventer at 
ansvarlig for hver komité snart inviterer til 
faste møter fremover, enten nett-basert eller 
fysisk.  Alt fra sponsing til gaver til forelesere, 
årsmøtepapirer, trykking program, 
kulturinnslag, toastmaster til gallamiddag, 
teknisk opplegg og support, info til 
utvekslingsstudentene, DK 2022 info på nett, 
deltakerbevis og -mapper. Skal vi få alt i box 
innen tiden, så er vi helt avhengig av at enhver 
i klubben vår ikke bare avsetter den helgen, 
men også må forberede seg på å ta i et 
ordentlig tak og hjelpe til etter beste evne! 
Ytterligere detaljer om konferanseinnhold, 
priser etc vil bli utsendt til alle våre 
medlemmer før Påske, men jeg kan allerede nå 
fortelle at vi har besluttet å subsidiere «våre 
egne» slik at dagpakkene for oss vil ligge på 
kr. 0,00 (skal det spises middag på kvelden 
eller overnattes vil vi bare ta selvkost priser på 
dette). 
 
Målet for DK 2022 
Å ha det travelt og gøy, at klubben sitter igjen 
med stolthet for et superb gjennomført 
arrangement, og sist men ikke minst: Et 
hyggelig overskudd! 
 
 
Hilsen  
Rolf 
Komitéleder Distriktskonferansen  2022 


