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Rotarys mål er å gagne andre  
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Service above self 

KAMERATSKAP OG SAM-
HOLD  
Mars måned er nå over. I denne 
måned har vi vært med på to 
arrangementer som jeg finner  
verdt å understreke betydning-
en av. Jeg tenker da på de to 

siste møter i mars måned; Intercity møte og 
Kjellerfesten.  
Avholdt Intercity møte 19. mars var en suksess 
og et svært vellykket arrangement som bør 
gjentas. Vi overvar denne kvelden to svært 
gode foredrag. Videre traff vi også våre kame-
rater i naboklubbene som vi ellers sjelden møter 
i rotarysammenheng.  
Videre synes jeg også Kjellerfesten, 26.mars, 
som ble arrangert av Ragnar (m/hustru) var vel-
lykket og som vi bør gjenta med jevne mellom-
rom. Vi har selvfølgelig hatt mange kamerat-
skapsaftener med hyggelig samvær og mat, 
men jeg fant allikevel opplegget noe annerledes 
enn det vi ellers er vant til; et opplegg som var 
svært bra med variasjon i program og bra ledet 
av Ragnar.  
Jeg vil i denne anledning henvise til guvernø-
rens månedsbrev for mars hvor hun i sin leder 
skriver om familieskapet. Hun trekker her frem 
viktigheten ved å ha en familie. ”Noen å høre 
sammen med, noen med felles bakgrunn og 
svært ofte ens holdninger i viktige spørsmål”.  
Hun skriver dette i forbindelse med Inner 
Wheel og Rotaract, men jeg mener selv at dette 
er viktig sett i et videre perspektiv; Det å tilhøre 
noe(n). Ved å være medlem i en rotaryklubb 
med et slikt godt kameratskap som vi har, får en 
virkelig til å føle at man tilhører noe(n) og at 
man har et samhold med mennesker som stre-
ber mot de samme verdier.  
La oss holde fast på det dette i vår klubb og la 
ikke klubben utvikle seg som en mer 
”forretningsmessig forening.”  

Møte 05.03.01 Rotarykjelleren 
Møteleder:      President Ole Devold 
Sang:               "Lerka.." 
Program:        ”Presidentens aften”    
Fremmøte:     67%. 
Arne og Roald hadde fylt år - grattis! 
Roald har møtt i annen klubb i Spania. 
Gjest: prøvemedlem Berit Nilsen. 
3 min med Ragnar Lofstad, tema: Den frykte-
de og høyaktuelle munn og klovsyka. Spred-
ningen skyldes omsetningsformen, der auk-
sjon  med påfølgende transport i alle retninger 
er fremtredende. Det gjelder både livdyr og 
slakterdyr. Viruset kan spre seg flere mil 
gjennom lufta. Trekkfugl kan også være bæ-
rere. 
Presidenten valgte tema fra sitt eget yrke 
som advokat: Samlivsbrudd. Med bred erfa-
ring, sin unge alder til tross, valgte han å be-
lyse de mest dramatiske av alle, der vold er et 
markant element. 
Fra sin tidligere praksis i Finnmark, fortalte 
han om dramatiske forhold mellom russiske 
innvandrerkvinner og norske menn. Det klas-
sisk norske er en dominerende mann med en 
underdanig hjemmeværende hustru uten sær-
lig utdanning. Naboer og venner har ofte et 
godt inntrykk av mannen. Han er ofte utad-
vent og hyggelig, men kan på hjemmebane 
være psykopatisk. 
Sakene blir ofte henlagt, men det gir henne en 
stor lette ved at hennes tilfelle blir belyst. Det 
utarbeides nå nye regler for økonomisk støtte 
og fordeling der mishandling forkommer.  
Det vil gjøre mulighetene til å bryte ut av et 
slikt forhold bedre. Der det også er barn, blir 
de nesten uten unntak de største taperne. 
Den videre spørsmålsrunde ble viet forsvarers 
og påtalemaktens rolle i straffesaker. 

Ole 

 
 

PROGRAMMENE FRAMOVER:                
02.04: Honnørfest 
09.04: Kameratskapsaften. 
16.04: 2. påskedag. 
23.04: Ivar Devold: ”Spredte glimt fra næringslivet på Agder - sett i et etisk perspektiv” 
30.04: Adm. dir. Stein E. Bjørni: ”Etikk i næringslivet - sett i et internasjonalt perspektiv” 
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GJESTER  05.03:  Prøvemedlem Berit Nilsen. 
12.03: Lars Mule, Jan Erik Mylroi og  
           prøvemedlem Berit Nilsen. 
26.03: Lars Mule, Jan Erik Mylroi. 

100 %: Arne, Asbjørn, Ole,
Mads, Tor Erik. 

FRAMMØTE MARS: 64% 

Møtt i andre klubber:  
Roald O.: 12.02./12.03 i Torrevieja RK, Spania  
Petter P.: ”Svært ofte” i Gimle RK. 

FARTSVALG – FARTSGRENSER 
Interessen for hastigheter på våre veg og gatenett 
er stor og mange har synspunkter på dagens farts-
reguleringer. Et viktig utgangspunkt i denne sa-
ken – som i saker flest – må være at vi aller først 
ser på hvilke lovbestemmelser som gjelder i den 
aktuelle saken. 
Fartsbestemmelser for motorvogner finner vi i 
vegtrafikkloven’ § 6 og trafikkreglenes § 13.  
Fra disse paragrafene kan vi trekke ut de viktigste 
punktene som bestemmer våre fartsvalg til enhver 
tid. 
FRA VEGTRAFIKKLOVEN’ § 6 KAN VI TA 
MED FØLGENDE: 
Fører av motorvogn skal avpasse farten etter sted, 
føre, sikt og trafikkforholdene, slik at det ikke opp-
står fare eller voldes ulempe for andre, og slik at 
annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyr-
ret. 
Dersom ikke annen kjørefart er angitt ved offentlig 
trafikkskilt, må det i tettbygd strøk ikke kjøres for-
tere enn 50 km/t og utenfor tettbygd strøk ikke 
fortere enn 80 km/t. 
Departementet kan delegere til vegsjefen, politiet 
eller kommunen å avgjøre om et område skal reg-
nes som tettbygd strøk etter denne lov, og kan fast-
sette grensene for det tettbygde strøk. 
For bestemte vegstrekninger kan Vegdirektoratet 
fastsette høyere fartsgrenser enn den som følger 
av bestemmelsene i annet ledd, dog ikke over 90 
km/t. 
I PUNKT 1i TRAFIKKREGLENE’ § 13 STÅR 
DET: 
Kjørende må kunne stanse på den veg-
strekningen som den kjørende har over-
sikt over og foran en påregnende hindring. 

 
Dersom vi alle etterlever de bestemmelser som her 
er trukket ut av § 6 i vegtrafikkloven og § 13 i 
trafikkreglene, vil vi faktisk ikke ha behov for 
ytterligere informasjon om hvilke fartsvalg vi til 
enhver tid kan benytte. 
I tillegg til de her nevnte bestemmelser om farts-
valg har vi også skilt – 362 fartsgrense. Dette skil-
tet gir oss informasjon om maksimalt tillatt hastig-
het på den vegstrekningen vi går inn i fra det opp-
satte skilt. Her kommer vi ikke forbi at folk flest 
oppfatter den angitte maksimale hastighet som den 
lovlige farten vi til enhver tid kan benytte.  
Årsaken til denne misforståelsen av mange tra-
fikkanter kan – etter mitt skjønn – være at skiltet 
blir feilaktig brukt av våre myndigheter. Som be-
grunnelse for dette kan jeg peke på følgende: 
Skiltet blir benyttes i så stor grad at vi i gjennom-
snitt møter endringer i øvre hastigheter 4 ganger pr  
mil. 
Det kan vises til vegstrekninger på 1 - 1½km 
(1500 meter) med 6 – seks forskjellige tillatte 
topphastigheter. 
Smale, svingete bygdeveger skiltes som oftest med 
80 km/t, mens vi på gode hovedveger opplever å 
møte fartssoner på 50 – 60 – 70 – 80 og 90 km/t i 
stadige forandringer. 
Fartskontroller setter grensen for bøter ved hastig-
heter over lovlig maksimalt tillatt fart og ikke ut 
fra den hastighet som er forsvarlig etter forholdene 
i den aktuelle situasjon. 
Dette er kanskje noen av grunnene til at ”folk 
flest” misforstår at skilt 362 ikke er det vi skal 
legge til grunn for vårt fartsvalg i trafikken. 

Tor 

Bjarne Thorbjørnsen 



 3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4.Vil det være fordelaktige for alle det angår? SPØRSMÅLSPRØVEN   1. Er det sannheten? 2. Er det rettferdig overfor alle som blir berørt? 

3. å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. 
4. å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom 
mennesker fra alle yrker. 

Møte 12.03.01 Rotarykjelleren  
Møteleder:     President Ole Devold 
Sang:              ”Per Spelmann” 
Program: Moral og korrupsjon i næringslivet.  
Fremmøte:    52 % 
Gjester: Lars Mule, Jan Erik Mylroi, prøve-
medlem Berit Nilsen. 
Thor fylte 75, 08.03.01 
Visepresidenten, Ragnar, presenterte neste års 
komiteoppsett. 
3 min. v/Jan Erik som hadde vært i Holmen-
kollen. 
Kveldens foredragsholder, Astrid Marstrand 
hadde i NHO ledet et utvalg som skulle bely-
se tilstanden i Norge. I hvilken grad også 
norske firma som opererte i utlandet prakti-
serte bestikkelser og annen form for korrup-
sjon. Hun viste til en rekke artikler i pressen 
som berørte temaet. Hun tok også for seg do-
pingskandalen i Finland under VM på ski. 
Den rammet mange også utenfor skimiljøet. 
Det handler om grensesetting og grenseflyt-
ting. Hun stilte spørsmål ved bruken av høy-
dehus. Det å være flink til å beregne effekten 
av høydehus- er det idrett. Etikk er  læren   
om moral, normer og verdier og har sin for-
ankring i folket. 
Hva med etikk og jus. Med en enkel illustra-
sjon viste hun hvordan dette griper inn i hver-
andre. Den nye promilleloven er et eksempel 
på jus uten aksept i folket. Bruken av høyde-
hus er lovlig, men er det riktig? 
Vi taler om tre typer etikk: Pliktetikk, konse-
kvensetikk, dydsetikk. 
Rotarys fire-spørsmålsprøve er et godt ek-
sempel på dydsetikk. Hun belyste også det 
samfunnsansvar som markedsførere har . I 
tillegg til miljøkrav må markedsførere gjøre 
seg kjent med omstendighetene  rundt pro-
duksjonen av en vare. Etikk og butikk hører 
sammen. 
 

Møte 19.03.01 Intercitymøte, Fylkeshuset.  
Møteleder: Knut Mørland. 
Fremmøte: 56% 
Program: ”Europa etter den kalde krigen  
                  Hvilket forsvar skal Norge ha.” 
Møtet  var et felles prosjekt med Arendal og 
Nedenes rotaryklubber. Guvernør Edrun Olai-
sen var også blant gjestene. 
Foredragsholdere var Jahn Otto Johansen og 
fylkesmann Hjalmar Sunde. 
Etter murens fall står verden nå igjen  med en 
supermakt, USA. Hva så med Norge i den nye 
tid? Har vi behov for å forsvare oss. Som råva-
reeksportør, olje og gass  og med målsetting 
om å bli verdens ledende nasjon innen hav-
bruk, var  svaret et utbetinget ja. Han uttrykte 
undring over at Norge bruker mindre på utdan-
ning og forskning enn land vi bør sammenligne 
oss med. 
Han tok så for seg Norge, et lite land, betraktet 
fra ulike steder i verden. For eksempel er Øst-
Europa viktigere for EU nå enn Norge.. På sin 
mesterlige måte analyserte JOJ dagens styrke-
forhold. Hvordan ser stormaktene på hverandre 
på områder som styrke, sårbarhet, spionasje og 
kompetanse. Spesielt Russland er svært sårbart 
i og med sin konsentrasjon av ubåter på Kola. 
Industrispionasje er viktigere enn noen gang. 
Alle spionerer på alle. IKT kompetanse vil 
være det avgjørende. Her ligger USA helt i tet. 
Vårt forsvar er å betrakte som en livspolise. 
Verdien ser vi først om  10- 15 år. Med det fak-
tum at ingen spådde Sovjetunionens fall i 89- 
90, spår vi riktig i dag. 
Vi lever i en farlig verden der alt kan skje. Med 
de mange konflikter rundt om i verden med på- 
følgende flyktningestrømmer, nedskjæringer av 
forsvarsbudsjetter hos våre allierte, vil vi i 
økende grad måtte stole mer på eget forsvar. Se 
til Finland, de har forstått viktigheten av et 
godt forsvar. 
Fylkesmann Hjalmar Sunde, tidligere general  

og sjef for styrkene i SørNorge. 
Han tok for seg forsvarets oppgaver i  krig og 
fred og stilte spørsmål om oppgaver og tilførte 
midler står i forhold til hverandre. Han kunne 
berette om glimrende forsvarsanalyser som 
ikke ble fulgt opp av politikerne med nødven-
dige midler. Krisen i det norske forsvaret gir en 
dobbel effekt i og med ubalansen mellom in-
vesteringer og drift.  Politikerne evner heller 
ikke å se nødvendigheten av et balansert total-
forsvar. Dvs balansen mellom luft- vann og 
landstridskrefter. 
Sunde mente at flertallet av det norske folk vil 
ha et godt forsvar. Dagens debatt er nyttig. 
Forsvaret trenger et forutsigbart budsjett som 
står i forhold til de oppgaver som skal utføres.  
I dag  mangler det 4,6 mrd. Balkankonfliktene 
koster oss 1,9 mrd i tillegg. På 90-tallet, har 
oppgavene økt og  midlene blitt mindre. Sunde 
mente også at vår internasjonale deltakelse gir 
oss verdifull kompetanse. I og med forfallet av 
synlige trusler utenfra, er det svært vanskelig å 
drive forsvarspolitikk. Mange politikere ønsker 
forsvaret på sparebluss uten tanke for den kom-
petanse som går tapt. Det bekymrer mange in-
nen forsvaret at vi blir mer og mer avhengig av 
alliert hjelp. Forholdene i Russland er på ingen 
måte avklart. Bevilgningene til nordflåten er nå 
fordoblet. 
Med den forestående omlegging av forsvaret 
vil mange upopulære avgjørelser måtte tas. 
Forhåndslagret materiell i Trøndelag må kunne 
forsvares for en hver pris. Det forlanger USA 
dersom vi skal kunne motta alliert hjelp. 
Sunde var også meget kritisk til politisk ut-
nevnte forsvarssjefer. 
Deretter fulgte en spørrerunde med foredrags-
holderne i panel. Overraskende på mange, kom 
det frem at av NATO-landene bruker Norge 
minst på forsvaret. Vi bruker kun 2% av BNP 
mens gjennomsnittet er 2,4%. 
Dette vil nok vise seg å være et av de mest in-
teressante møter i år 

Møte 26.03.01 Rotarykjelleren  
Møteleder:      President Ole Devold 
Sang:             ”Per Spelmann” 
Program:       ”Kjellerfest ”             
Fremmøte:    80 % 
Roald hadde  møtt i en klubb i Spania. 
Tore Planke møter stadig i Gimle og det 
kommer kort med fremmøte fra eksotiske 
steder på kloden. 
Gjester: Jan Erik Mylroi og Lars Mule. 
Visepresident Ragnar sammen med kjel-
lerkomiteen hadde dekket småbord med 
plass til 6 ved hvert bord. Kjelleren virket  
på denne måten mye større enn  vanlig. 
Flere av medlemmene hadde tatt med seg 
ledsager. Det ble  satt frem ostefat, ba-
guetter, kjeks og frukt. Drikke i rikt utvalg 
fantes også. Karl Ragnar underholdt med 
trekkspill, og sammen med Tor Erik fikk 
de sving på allsangen. Det var god stem-
ning og det så ut til at alle hygget seg med 
både sanger og gjettelek.  
 

ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE.  Dette mål søker vi å nå gjennom:  
1. å lære våre medmennesker å kjenne.  2. å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og 
samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. 

Tor Erik Tor Erik 

Mads O. 
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Visdomsord 
Den indre fred er alltid avhengig av 
mennesket selv: I dypeste forstand 
trenger mennesket intet mer enn den for 
å eie lykken, og for å eie fred er det 
ikke noe det trenger så mye som seg 
selv. 

Wilhelm von Humboldt 

Skjemt  
- Min hukommelse er helt unik 
- Sier du det? 
- Ja, jeg  kan faktisk ikke huske en 
eneste gang jeg har glemt noe! 


