Møte 29.04.02: Rådhuset
Møteleder: President Ragnar, Roald og Tor Erik
Sang:
” Mange sanger!”
Program:
”Honnørfest ”
Fremmøte: 82%
Gjest/er:
Mange, godt voksne - fra 67 til over 90 år
Presidenten holdt velkomsttalen.
Roar overtok som leder for festkomiteen, sammen med Tor Erik styrte de festen og fikk inn
de forskjellige innslagene.
Det ble en vellykket Honnørfest med god mat og mye underholdning.
Det var allsang, diktlesing og konkurranse. Vi hadde også besøk av en mannskvartett som
sang.
Kåre Arentsen kåserte og leste dikt, det var mange sanger som ble sunget, for og med de
rundt 60 gjestene som kom sammen med klubbens medlemmer som arrangerte festen.
Konkurransen gikk ut på å gjette hvor mange strikkemasker det var i et skjerf fra Lyngør
Trikotage a/s. Skjerfet gikk rundt bordene og ble gitt i premie til den som gjettet riktigst.
Bortsett fra at tidsskjemaet sprakk grundig, noe som fikk kvelden til å bli heller lang for
dem som måtte rydde og vaske etterpå og som arrangørene av neste års arrangement bør ta
lære av, virket det som om deltagerne var enige med Lektor Edvard Holt (92 år) som takket på vegne av gjestene: De var fornøyde og storkoste
seg.
Det tror vi også.
Anette M.
PROGRAMMENE FRAMOVER:
06.05.:
13.05.:
20.05.:
27.05.:
03.06.:
10.06.:

Kameratskapsaften.
GSE-Team fra Australia. Presentasjon av gruppen og kåseri om deres land.
2. Pinsedag - møtefri.
”Ut i det blå”. Ansvar: Presidenten.
Kameratskapsaften.
Oppgavefordeløing i den offentlige sektor v/Næringssjef Kristin Borge.
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PRESIDENTEN
HAR ORDET
- Sitter første dagen i
mai og prøver å samle
tankene om månedsbrevet.
Etter en vellykket måned i klubben med varierende program.
”Griseprat”, drivhuseffekt, Grønland og en meget vellykket
honnørfest med mange deltakere, er vel
en god spredning på programmene.
April var en fin måned for meg. I år gikk
våronna greitt uten de store stressdagene.
Det første jeg sådde her heime langs Storelva, har spirt, og det kan være noe spennende - for mange mål står under vann nå
første mai. Det har falt over 90 mm nedbør siste 5 døgn.
Foruten møteprogrammene, har forberedelsene til honnnørfesten og våre Australske venner som kommer først i mai,
engasjert klubben.
Honnørfesten er nevnt tidligere. Men i
den sammenheng vil jeg takke aller for
god gjennomføring. En som vi hører er
der og som vi opplever som fast inventar,
er Karl Ragnar Hafsten.
Takk for at du stilte opp i år også.
GSE-teamet blir spennende å ta i mot - og
en utfordring. Jeg har fått programmet fra
internasjonal komité som steller med dette, og jeg føler at de har kontroll. Jeg ber
medlemmene om å stille opp i den ut-

strekning de kan det.
Det er ikke vanlig med forhåndsomtale i
denne spalten for et kommende møte. Jeg
ser at presidenten har ansvaret for møtet
den 27. mai. Ut i det blå. Det har jeg
prøvd å gjøre noe med. Vi er invitert til
Marianne og Helge Nilsen på Gjeving
Gård. Det blir skiltet fra Gjeving Marina.
Serveringen blir ”tilnærmet helstekt gris”
med tilbehør. Det ordner vi. Det eneste
dere må ta med, er den drikke dere ønsker
å fortære der ute og gjerne en campingstol.
Håper ingen har noe imot å betale en 50lapp for maten .
Det blir ikke satt opp fellestransport. Håper dere tar med den dere bur sammen
med, potensielle medlemmer og venner så
vi får et hyggelig lag. Tilstelningen begynner kl 18.30 Det er unødvendig å si at
dette blir et utvidet møte, men nå er det
nevnt.
Ragnar
I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

• ”Drivhuseffekten - til diskusjon ”
Foredrag v/Arne Johansen.
• ”Gården min” v/Presidenten
• ”Min tid på Grønland” v/Heidi Arild
• ”Honnørfesten”

Visdomsord
Hva er et liv,
om alt er med
unntagen ro
så du kan se....,

se varmen i
et vakkert blikk
og se en fot
hvor skjønt den gikk.
William Henry Davies

ROTARYS MOTTO:

ROTARYS FORMÅL:

Service above self

Rotarys mål er å gagne andre

SPØRSMÅLSPRØVEN 1. Er det sannheten? 2. Er det rettferdig overfor alle som blir berørt?

Møte 01.02.02: Møtefri - 2. Påskedag
Møte 08.04.02 Rotarykjelleren
Møteleder:
President Ragnar Lofstad
Sang:
”No livnar det i lunnar”
Program:
”Gården min” v/Presidenten
Fremmøte:
81 %
Gjester: Jan Frode Stiansen og Arild Eriksen
Tor Erik orienterte om honnørfesten og delte ut
oppgaver i den forbindelse.
Det planlagte foredraget måtte utgå gr. sykdom,
og Ragnar holdt i stedet foredrag om sin virksomhet.
Ragnar fortalte om gården sin. Han driver jordbruk og svineavl; han dyrker hvete og timotei.
Hovedvirksomheten på gården er svineavl til
salg av smågris og oppdretting for slakt.
Vi fikk se lysbilder fra et moderne grisefjøs,
deler av det, bygget få år tilbake. Ragnar viste
også bilder fra da de bygget på. De fant i den
forbindelse et uforklarlig sjikt av ospeløv flere
meter nede i bakken som kan stamme fra et tidligere løp fra Storelva, som i dag renner ut ved
Laget.
Fjøset drives på en moderne måte med EDBstyrt foringsautomat og så tett atmosfære i fjøset som mulig for å kunne unngå smitte og sykdom i besetningen.
Innredningen i fjøset har Ragnar bygget selv
med trevirke fra egen skog. Vi fikk se bilder fra
de forskjellige båsene, både fødsler og slaktegriser. Han var opptatt av at gjelling av smågris
snart skal bli forbudt å gjøre selv, men at det
ikke pr. i dag finnes en metode som fungerer
slik at en veterinær kan gjøre det enkelt og effektivt. Bruket er et vekselbruk i den forstand at
han har et stort antall purker som føder gjennomsnittlig 22 griser i året. Han selger en del
grisunger når de veier rundt 22 kilo, resten forer
han opp til de sendes på slakteriet.
Anette M.

Møte 15.04.02 Rotarykjelleren
Møteleder:
President Ragnar Lofstad

Sang:
”Den første song ”
Program:
”Drivhuseffekten til diskusjon ”
Fremmøte:
78%
Gjest:
Arne Johansen
Tor Erik delegerte ut noen praktiske oppgaver i
forbindelse med honnørfesten.
Arne Johansen holdt et engasjerende foredrag
”sett fra en amatørs ståsted”.
Han var opptatt av hva forskere forholder seg til
i en situasjon hvor sammenligningsgrunnlaget
for observasjoner er svært vanskelig tilgjengelig, fordi man vet svært lite om temperaturendringer og årsaker til disse gjennom jorden historie.
Han var også opptatt av hvordan pressen håndterer forskeres og værstatistikeres opplysninger
ved å blåse opp usammenhengende detaljer til
fete overskrifter og lage sammenhenger som
ikke hører sammen.
Han fortalte at i 1990 trodde forskere at jordens
middeltemperatur ville øke fra 1,5 til 4,9º C,
noe som i dag er betraktelig modifisert.
Han mente at drivhuseffekten er en bestandig
sak som holder temperaturen på jorden ca 33º C
høyere enn den ville vært hvis drivhuseffekten
ikke fantes. En økning av denne effekten vil
øke gjennomsnittstemperaturen på jorden.
Tross store klimaforandringer i jordens historie,
tror man ikke at gjennomsnittstemperaturen har
forandret seg mer enn 6º C siden den var helt
fersk noe som igjen viser at det er små variasjoner som skal til for å lage en ny istid eller for
den saks skyld smelte alt vannet på polene.
I vikingtiden hadde man et noe varmere klima
enn i dag, gamle funn av trevirke i myrer i Norge viser at planter som i dag ikke trives høyt til
fjells en gang har hatt gode vilkår.
I tiden rundt svartedauden, var klimaet endret
til det som i dag blir omtalt som den lille istiden.
Det viser seg at i løpet av de siste 2,5 mil. år det
vært istider hele 90% av tiden, 2.250 000 år.

3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4.Vil det være fordelaktige for alle det angår?
mens man har hatt levegunstige forhold - som i
dag, i bare 10% , 250 000 år.
Foredraget var fylt med mye informasjon, men
likevel var det mange som lurte på ting etterpå.
Det er et spennende tema i en tid hvor det ser
ut til at menneskene tar større og større kontroll
over den kloden vi bor på.
Anette M.

Møte 22.04.02 Rotarykjelleren
Møteleder:
President Ragnar Lofstad
Program:
”Min tid på Grønnland”
Fremmøte:
78%
Gjest/er:
Heidi Arild (foredragsholder)
Tor Erik med 3 min. for å orientere om forberedelsene til honnørfesten den 29.04. Ole orienterte om opplegget for GSE-teamet.
Foredrag: Heidi Arild: Min tid på Grønnland.
Hun innledet med å spille grønnlandsk folkesang og vis dias fra Grønnlands storslåtte natur.
Der var små boplasser i svært grisgrendte strøk
satte oss i den rette stemning.
Hva vet vi egentlig om Grønnland? Store deler
av denne kjempeøya er dekket av innlandsis
med kalvende isbreer i fjordene, hvaler, sel og
inuitter. Til tross for dette er Grønnland et eksotisk land.
Hans Ægede var norsk og danskene kalte eskimoene for norboer for å kamuflere herkomsten.
Sørgrønnland består av mange spisse alpetopper og hovedstaden er Nuuk. Flyplassene er
innfallsporten til Grønnland for turistene. Den
ble bygget opp under krigen av nordmannen
Bernt Balchen på oppdrag fra Canadierne.
Inuittene bosatte seg nordfra flere tusen år før
Kristi. Rundt 900 slo Erik Raude seg ned der
og de visste om hverandre. På Brattalid, Erik
Raudes gård, er det enda i dag rester etter hustufter. Klimaet var den gangen atskillig mildere
enn i dag. Men nærmest plutselig forsvant de
norske bosettingen omkring 1200. Hva som
skjedde vet vi lite om, men det er teorier om at
innbyggerne ble tatt som slaver eller at klimaet
forverret seg så mye at de måtte forlate landet.

Mange kirkeruiner vitner om norsk bosetting.
På 1500 ble landet ”gjenoppdaget” av fiskere
og hvalfangere fra Irland og Skottland.
Hans Ægede kom til Grønland i 1721 som misjonær som håpet å finne spor etter nordmenn.
Få trodde det var mulig, men fant som sagt
mange gamle hustufter og kirkeruiner. Han ble
på håpets ø i 15 år og grunnla den første danske koloni der. I dag er det et universitet med
ca. 100 studenter og fire studieretninger. I
1776 lukket danskene Grønnland for å beskytte
danske handelsinteresser. Den andre verdenskrigen åpnet Grønnland og eskimoene fikk
kjennskap til den hvite manns laster og lyster.
Canadierne strømmet til. Dette hadde stor betydning for utviklingen av grønnlandsk kultur.
Eskimospråket er i slekt med det samme som
inuitter snakker over store deler av den nordlige halvkule.
Grønnland regnes til det Nord-amerikanske
kontinent . Der er svære fjordsystemer med
kalvende isbreer. Fjordene i syd fryser til i den
innerste delen mens de stort sett er åpne ut mot
havet. Framkomstmiddelet er båt eller helikopter. Nansen endte sin tur over isen med å komme ned Austmannadalen som har mange rester
etter norrøn bosetting. Til tross for grønne
gressganger noen steder, er det mye goldt landskap. Det meste av landet er dekket av permafrost.
Hovednæringsveg har vært torskefisket som
har gått noe tilbake i det siste, og rekefiske har
tatt over. De grønnlandske sledehundene har et
eget reservat i nord for å sikre at de ikke blir
oppblandet med andre raser.
Levestandarden er som ellers i verden sterkt
varierende. Men det er kanskje noe større innslag av sosiale problemer enn vi finner i andre
nordiske land. Landet er et selvstyrt område
underlagt Danmark. Var medlem i EU, men
meldte seg ut igjen. Klimaet kan variere mellom arktisk vinter og norsk påskevær om
sommeren. Det er sjelden varmt om kvelden og
natta.
Mads O.

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.

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.

