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Redaktøren har ordet:
Så har det i sommer vært presidentskifte, og vi ønsker den nye presidenten Ole Jacob
Thorsen, lykke til med Rotaryåret 2005/06. Vi vil også ønske det nye styret lykke til med et
interessant og viktig arbeid for Rotary.. Måtte vi få et interessant, sosialt og hyggelig år
med godt frammøte.
Jeg vil også få takke de avtroppende referenter for en meget godt utført jobb. Det gikk ikke
mange dagene før referatene lå på datamaskinen min. Så takk for et godt og raskt samarbeid i året som gikk. Referentene i året som gikk:

Reidar Kjelstrup, Ole Devold, Stein Bergsmark og Gunnar Hanson
Kjellerposten har også funnet sin form dette året, så jeg håper fremdeles på tilbakemeldinger om tips og ideer så den kan bli ennå bedre. Det fine er at hver redaktør, i sin ensomhet, utformer den på sin måte. Så håper jeg at medlemmene finner Kjellerposten som
positivt innslag i vår rotaryhverdag.
Tore L. Dalen

Folkelige værvarsler:

Gamle visdomsord:

1.august:
Regn denne dagen, vil fortsette i tre uker.
Skinner sola så lenge at en klarer å sale
en hest, blir det mye sol de neste tre ukene.
24.august:
Dagen regnes ofte som første høstdag,
og varsler været for høsten.
Er dagen klar, ventes en klar høst.

”Kjekle med kjerringene og kappspring
med kalvene, er likeeins.”
”Det er bedre å ha mat enn nymalt
hus.”
”Store hus er kalde,” sa mannen, han
låg ute julekvelden.
”Reint skal det være,” sa mannen, han
spytta i koppen og turka med votten.

Vi gratulerer med dagen:
Ragnar Hafsten
Birger Solfjeld
Svein Jordal
Atle Goutbeck

17.08
22.08
28.08
28.08

Styret for Rotaryåret 2004 - 2005
President:
Ole Jacob Thorsen
Visepresident: Reidar Kjelstrup
Sekretær:
Berit Nilsen
Kasserer:
Atle Goutbeek
Styremedlem:
Egil Vatne
Past President: Svein Jordahl

Kjære Rotaryvenner.
Nå har et nytt rotaryår startet. Det er med store forventninger jeg tar fatt på min
presidentperiode.
Vi har allerede lagt bak oss den første måneden med flotte og interessante foredrag.
Dessverre fikk jeg ikke med meg fordraget av Erling Holm, ”Min store helt
Shackleton”, grunnet min reise til Kina i begynnelsen av måneden.
Ellers må jeg berømme både programkomiteen og spesielt foredragsholderne for
flotte og engasjerende foredrag. I denne sammenhengen vil jeg også nevne den
fine sommerturen vi hadde til Merdø. Det er flott at vi hvert år klarer å få til en
fin tur i vårt nærmiljø utenom klubblokalene sammen med våre sommergjester.
Også for de kommende månedene har vi interessante og engasjerende tema..
Ut over høsten vil vi forsøke å få til en del 5-minuttere med et spesielt tema, eller
hvor en av våre medlemmer forteller om nytt fra sitt yrke. Jeg vil be dere tenke
gjennom tema som kan taes opp, og komme med forslag.
Ellers vil jeg få ønske dere alle en fortsatt god sommer.
Ole Jacob

Frammøte i juli var 56 %
100 % fremmøte i JULI 05:
Rolf Andreassen, Arne Bjømstad,
Karl Ragnar Hafsten, Tor Erik Nævestad,
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Telf.: 37 16 2 6 13
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PROGRAMMENE I AUGUST 2004:
01. Reisebrev fra Cape Town ved Tore Planke
08. ”Portugal - kultur og historie”
ved Cato Normann
15. Agder Energi, ved Dag Runar Pedersen
22. Gruvedrift på Østerå, ved Adolf Aadesen

Møte 05.07.04:
Møteleder:
Program:
Sang:

Rotarykjelleren
Stedfortredende-president, Reidar Kjelstrup
”Min store helt, Shackleton, ” ved Erling Holm
”Det ligger et land.” R. Nordraak

hans mor, kone og skuespillervenninne. Jeg klarer dessverre ikke å gjengi dette foredraget slik det ble lagt fram.
Emil Dietrichson er en glimrende historieforteller med morsomme poeng og en detaljrikdom som fenger fra første sekund. Her må nok referenten beskjemmet innrømme at hun
ble så opptatt og lot seg fange av historien, at da foredraget var over, var lite notert.

Div.: Info angående sommerturen til Merdø og tur på Nidelva.
Og så var det Erling Holms tur.
Som åtteåring samlet han på frimerker, og særlig de fine seriene av
Sir Ernst Shackton
Polarmerker. Dette var grobunn for Holms interesse for polarforskere og
polarstrøkene
Det var særlig historien om Shakleton som fasinerte han , og som det ble et foredrag om.
Sir Ernest Shackleton, var britisk polarforsker. Født i 1874 og død i 1922. Opprinnelig anglo / ire, som
vokste opp i England.
Shackton var opptatt av kaptein Nemo og Nautilus, skrevet av Julius Verne, og det sies at Sh. levede i en
verden av fantasi og virkelighet. I 1901 ble Sh. med Scott på ferden mot Sydpolen. Scotts ferd var
dårlig planlagt. Det var lite forberedelser. Skott skulle gå på beina 2800 km. Han hadde ikke tiltro til ski
eller hunder, og - lite erfaring med å ligge i telt. Ikke hadde de sovepose med heller, - men en urokkelig
tro på seg selv. På denne turen viste det seg at Shackleton hadde kvalitet som leder og sydpolfarer.
Sh. snudde etter 60 døgn. Da hadde de gått 800km, og de led av sjørbuk alle sammen. Og de kom tilbake
Han mente at: ” Når ett mål ikke blir nådd, sett deg et nytt!”.
Så i 1907 fikk Shackton skrapet sammen til sin egen ekspedisjon til Sydpolen. Han brydde seg ikke
hvem som var med, og han var heller ingen polarforsker. Han rådførte seg med Nansen, men brydde seg
ikke om å følge rådene. Han skulle bruke hester. Hestene døde en etter en, og de ”stolpet” seg fram til
det var 463 km. igjen til polen. Da skjønte Sh. at de måtte snu, ellers ville de dø. Han kom velberget
tilbake, også denne gang..
Shackletons andre ekspedisjon, varte fra 1914 – 1917. Også nå valgte han ut medlemmer til ekspedisjonen helt tilfeldig etter en annonse. Kjøpte ”Polaris”, norsk skute. Var innom Syd-Georgia, (bl.a. norsk
hvalfangststasjon der.), og her ble han advart mot å dra p.g.a. mye is, dårlig utstyr og folk.
Han føys fast 110 km. fra land, og etter 9 mnd. ble båten skrudd ned. De berget livbåtene, og kom til
Elefantøya. Ble der i 4 mnd. Men å gi opp, var ikke i Sh. tanker. Han og fire andre, satte av sted mot
Syd-Georgia i en av livbåtene, og de klarte dette. Der fikk de hjelp til å berge resten av mannskapet av et
skip fra Uruguay/ Argentina, av alle ting.
Så de fleste overlevde denne ekspedisjonen. Han hadde med en god fotograf, Frank Hurly, og han klarte
å redde bildene han hadde tatt. Dette var fantastiske bilder, som gav et godt inntrykk av ekspedisjonen i
ettertid.
Men Shackton gav ikke opp. Han fikk utrustet nok en ekspedisjon i 1922. Men denne gang døde han da
han kom til Syd-Georgia, 21 dager før han fylte 48 år.
Sir Ernst Shackton fikk ære og heder, for han mistet ikke noen av folka sine. Han var også god til å møte
motgang og til å behandle folk.
Etterord:
Shacktons polarekspedisjoner, var nok en flukt fra hverdagen, da han ikke kunne ha en
vanlig jobb. Og han higet også etter - ” ære, berømmelse og det å bli rik.”
T..L..D

Møte 05.07.04:

Rotarykjelleren

Møteleder:
President Ole Jacob Thorsen
Program:
” Det stod sterke kvinner bak ham,” ved Emil Dietrichson
Gjester:
13 stk.
Foredragsholder denne kvelden var Emil Dietrichson, som snakket om ”Det stod sterke
kvinner bak ham”.
Mannen det ble snakket om, var keiser Franz-Josef, og de sterke kvinnene bak ham var :

SOMMERTUREN 18.JULI 05
Båttur til Merdø og rundt Hisøya
Turleder: Tore Planke
Tore Planke ønsket de 43 fremmøtte turdeltakerne velkommen og gav ordet til kveldens guide,
Annka Steinberg som var med oss på hele turen. Vi dro rett fra brygga på Tyholmen til Merdø den
ytterste uthavn i Arendal. Fra 1700 – tallet til begynnelsen av 1900 bodde det 150 – 160 mennesker
på øya; i dag bor det bare 3 om vinteren. All bebyggelse er på innsiden av øya , utsiden av øya er en
del av raet. Rundt 1750 var det 12-13 skjenkesteder på øya. For øvrig livnærte mange seg som loser. Vi gikk tur til øyas høyeste punkt 25 m.o.h. Der stod en gammel kanon som aldri tjente noen
hensikt. Videre var det en kompassrose der fra 1654. Den var hugget inn på svaberget. Videre var
det ei gammel losbu som historielaget ønsket å bruke til minimuseum. Det har vokst eik på øya, men
litt før siste århundreskifte, var det bare et tre igjen på øya pga. husdyrdrift. I dag er det krattskog
over det meste. Butikken og skolen på øya ble nedlagt under krigen. Til sist ble vi delt i to grupper
for omvisning på museet, Merdø gård, – et hjem som har stått stort sett uendret i ca. 250 år.
På siste del av turen som gikk rundt Hisøya, fikk vi rikelig med reker med tilbehør. Vi passerte Lille- og Store Torungen fyr ( bygd samtidig i 1843), Vippa bro, Tangen gård med mer.
Været var fint slik at vi kunne sitte oppå dekket hele tiden.
Anne Berit Nedrebø
Komiteen fikk en velfortjent applaus for en kjempeflott tur.

Møte: 25.07.05
Møteleder:
Program:

Rotaykjelleren
President Ole Jacob Thorsen
Windy Boata as,
ved adm dir. Knut Heiberg-Andersen

Foredraget denne kvelden var ved adm. dir. Knut Heiberg-Andersen,
og temaet var ”Windy Boats AS – utfordring – marked”.
Windy Boats As ble etablert i 1966. Total omsetning i 2004 var 325 millioner, mens budsjettet for
2005 er 345 millioner. Totalt ansatte i Norge og Sverieg er 230 personer, og firmaet er i fortsatt
vekst. Det eksporteres 80 % av produktene, hvor eksportandelen til EU er på 65-70 %.
Hovedutfordringer er:
1) Norsk kostnadsnivå og verdiskaping. 2) kronekurs/valuta. 3) manglende konkurransekraft hos
norske underleverandører, og 4) ”usynlig” industripolitikk nasjonalt og lokalt
Windy Boats AS har etablert seg i Sverige i en kommune med klar industrisatsning, og de største
forskjellen er:
30 % lavere lønnsnivå, lavere sykefravær, lavere leieutgifter, får også bidrag og støtte fra Svenske
myndigheter. Det blir ytterligere større forskjell, dersom man ser mot etableringer i øst-europa.
Windy Boats AS blir imidlertid på Sørlandet, flytting av hele virksomheten ligger ikke i bedriftens
nåværende strategi.
Torill S.

