Samarbeid som leder til rekruttering til SVV.
Studiet er inndelt i flere trinn:
Presidenten ledet møtet.
Trinn 1: EVU-program KKS
Sang: ”Blåveispiken”.
Trinn 2: Etter- og videreutdanning for andre etaFrammøteprosent: 91,6 %
ter.
Trinn 3: Bachelor studieprogram
3-minutter v/ Ole Devold:
Trinn 4: EVU-program for SVV innen trafikk
Ole er travelt opptatt med en rettssak der et lik ble Trinn 5: Forskning
liggende i et skap i to uker før det ble oppdaget.
Organisering:
Bl.a. ble en mobiltelefon funnet nedi halsen på
Integreres i fakultetets ordinære studieproliket. Ole fortalte om medias dekning av det hele,
duksjon
og hvordan han blir oppringt av media både sent
Gjenbruk av st. admin.: opptak, eksamen,
og tidlig. I perioder må han slå av telefonen.
studieveiledere m.m.
Fase inn egne faglærere
KJØRETØY- OG KONTROLLSTUDIET
Samarbeid med andre fakultet
(KKS) v/Stein Bergsmark
Samarbeid med Skandinavisk Trafikksenter
(i Sørlandsparken)
Dette studiet er et fellesprosjekt mellom universiProsjektleder (Stein Bergsmark) og studietetet og offentlig sektor, dvs. Universitetet i Agder
veileder (Bodil Ask)
og Statens Vegvesen.
Leie inn fagspesialister på kritiske felt.
Statens Vegvesen har en nullvisjon: ”Null drepte
– null varig skadde”, og derfor har man innledet et Utfordringer for universitetet:
samarbeid som har tilført Universitetet i Agder
Utvikle og pilotkjøre 13 kurs vs. annen virkbåde et ekstra studium og ekstra midler.
somhet
Utvikle relevante kurs: praktisk vinkling +
Motivasjon for å gjøre dette:
faglig på universitetsnivå
a. Forventede krav fra EU om sertifisering av anUtvikle et ”integrert” fagmiljø m/ interne og
satte. b. Stigende krav til medarbeideres kompeeksterne krefter, som basis for god untanse.
dervisning og virksomhet
Mål: 1.
Enhetlig og godt pedagogisk opplegg
All kontrollvirksomhet utføres i henhold til releFull campus og få ledige rom
vante faglige krav og med strenge kvalitetskravRegistrere, undervise og bespise KKSKontrollaktiviteten skal utføres på samme måte
studenter.
ulike steder i Norge.
Kompetanseløft som gir medarbeidere studiepoeng og etter hvert universitetsgrad
Hilde-Marie Nistov
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noe(n). Ved å være medlem i en
rotaryklubb med et slikt godt kameKAMERATSKAP
ratskap som vi har, får en virkelig til
OG SAMHOLD
å føle at man tilhører noe(n) og at
man har et samhold med mennesker
Mars måned er nå
over og våren er i full som streber mot de samme verdier.
anmarsj (med unntak La oss holde fast på det dette i vår
av det siste snøfallet). klubb og la ikke klubben utvikle seg
Av programmene vil jeg særlig trek- som en mer ”forretningsmessig foreke frem peisaften som var månedens ning.”
første møte. Peisaften er en tradisjon
vi har hatt i svært lang tid i vår klubb. En virkelig venn er en som er til disposisjon
Slik jeg har forstått, er peisaften langt for deg når han helst ville ha vært et annet
Margaret Willour
fra fast tradisjon i flere av klubbene i sted.
vårt distrikt. En del klubber har heller
ikke ordningen. Men reaksjonene hos Jeg er sikker på at akkurat nå sitter det
disse klubber er ubetinget positive og minst en million mennesker i dette landet og
venter spent på at den andre skal høre fra
flere har nok innført dette som en fast seg.
Maria Scherer
innslag de senere år. Nettopp fordi de
gjør samme erfaring som oss – nem- Den gleden vi har av å gjøre noen en tjeneslig stryking av kameratskapet, sam- te skyldes delvis følelsen av at vi ikke er helt
verdiløse.
Eric Hoffer
hold og nærhet. .

PRESIDENTEN HAR ORDET

FRAMMØTE DENNE MÅNED: 72,2%
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100 %: Arne, Asbjørn, Bjørn, Egil,
Karl Ragnar, Reidar, Rolf, Svein
Inge, Tore Leo,
Møtt i andre klubber:
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Jeg vil også i denne anledning henvise til et månedsbrev fra tidligere guvernør Edrund hvor hun i sin leder
skrev om familieskapet. Hun trakk
her frem viktigheten med å ha en familie. ”Noen å høre sammen med,
noen med felles bakgrunn og svært
ofte ens holdninger i viktige spørsmål. ”. Hun skrev dette i forbindelse
med Inner Wheel og Rotaract, men
jeg mener selv at dette er viktig sett i
et videre perspektiv; Det å tilhøre

Programmer framover:
07.04. Min rolle som styreleder i
Holmen v/Trygve
14.04. Honnørfest Rådhuset v/
servicekomiteen
21.94. Bedriftsbesøk Fjellhallen
Gjeving Marina
28.04. Gymnastrada i Østeriket
v/Tore Leo
05.05. Klubbaften
12.05. Hvem gjør hva i den
norske kirke v/prost
Ole Jacob Modalsli

Rotarymøte 03.03.08.
Program: Peisaften
Verter: Terje Skretting, Tor Erik Nævestad og Einar Johnsen - etter at to andre
utpekte verter hadde sett seg nødt til å melde
forfall.
Møtets oppgave: Å foreta en vurdering av
klubbens lederskapsplan (CLP).
Møtenes referater og konklusjoner vil bli
forelagt klubbmøtet den 17.03.
Kjell Larsen

Rotarymøte 10.03.08.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: Presidenten
Program: Reidar Kjelstrup: Norske
offiserer i Kongo.
Sang:
Politimester Bastiansen
Kåre Arentsen ble ønsket velkommen tilbake fra langt sykefravær.
I sitt 3-min. tok Rolf Andreassen for seg
”Tog-Taxi”- tjenesten til/fra Vegårshei stasjon. Tjenesten subsidieres av Vegårshei
Kommune, fylkeskommunen og NSB. Uansett kjøre-lengde koster turen kr. 100 pr. passasjer.
Det er Rolfs inntrykk at det er ganske mange
som benytter seg av tilbudet, særlig av reisende som bor øst i kommunen.

Norge og lot seg verve til tjeneste i Kongo
som den gang var kong Leopolds private koloni.
Etter et kortvarig ”kurs” i Belgia gikk ferden
ut i det store ukjente i 1907. Etter båtreise til
Leopoldville, gikk ferden videre med dampdrevne flatbunnede flodbåter oppover den
enorme Kongo-floden, en reise som tok 21
dager.
Vi må her ha i minne at vi taler om veldige
geografiske utstrekninger. Eksempelvis dekket daværende Kongo et flateinnhold tilsvarende ca. 6,5 ganger det norske fastland, infrastruktur var nærmest fraværende.
Unge Kjelstrup ble ganske snart utnevnt til
kompanisjef i en alder av 23 år og ble etter
ett år beordret til tjeneste i Dilogo, nettopp
det området han hadde ønsket seg til.
Dilogo ligger lengst i sydvest med grense
mot Angola.
Den 2. juni 1908 var karavanen klar for avmarsj. Den besto av en hvit sjef, 60 mørkhudede soldater, 40 kvinner, 9 barn og 60 bærere. Veier og kart fantes ikke og dager kunne gå uten at man så tegn til liv, kun øde
landskaper. En og annen landsby kom de
over og lokalbefolkningen var
både vennlig og hjelpsom. Etter to måneders
marsj når karavanen endelig frem til Dilogo
hvor Kjelstrup i løpet av sin tjenestetid gjorde store forbedringer i forlegningen, sørget
for hus til soldatene, anla plantasjer rundt
”byen” og gjorde forlegningen selvforsynt.
Selv så sent som i 1908 foregikk det slavehandel i området. Slavekaravanene ble ført
over grensen til Angola og det lyktes Kjelstrup, i hvert fall i ett tilfelle, å frigi en slavekaravane.

Bjørn Walle ga et kort referat fra distriktsmøtet i Arendal hvor han og Egil V. møtte
fra vår klubb (i tillegg til Ole D. som var tilstede i egenskap av assisterende guvernør).
Stikkordmessig nevnte han: Lederskapsplanen på plass 15.06., rekruttering av nye
medlemmer (gjerne også litt eldre), Matching Grant-prosjekter, støtte til RFprosjekter, ny runde med egoforedrag, peisVår rotaryvenn Reidar er veldig engasjert i
aftener i regi av komiteene med sikte på
sin fars livsgjerning og har samlet mye interbedre planlegging og ansvarsfordeling.
essant stoff omkring den tids dagligliv og
Bakgrunnen for Reidars spesielle interesse
kolonivelde på det afrikanske fastland. I
for Kongo og norske offiserers tjeneste der 1963 tok han sogar tjeneste i FN-styrkene i
var at hans far, Finn Kjelstrup, som nyutdan- Kongo for om mulig å få anledning til å gjønet løytnant, ble overtallig i forbindelse med re seg litt kjent med steder og stier slik hans
unionsoppløsningen i 1905. Iflg. kongelig
far har beskrevet dem.
resolusjon ble han så fritatt for tjeneste i
Kjell Larsen

Rotarymøte 17.03.08
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: Visepresidenten
Program:
Rapport fra peisaftenene.
Sang:
”En liten pike”, kanskje best
kjent som ”Blåveispiken”
Arne ville i sine 3-min. helst snakke om Rotary, men han falt i stedet for fristelsen til å si
noe om en liten påsketur til Ingebjørgs og Ragnars hytte. Fin hytte, men vanskelig å komme i
land p.g.a. is, resultat: Våt til livet. Nok å gjøre, de to kastet seg over rengjøring og rydding
av uthuset. Med bøtte og klut satte de i gang,
og Ingebjørgs støvsuger var ypperlig til fjerning av muselort, men støvsugerens eier var alt
annet enn begeistret for den slags misbruk av
hennes dyrebare hjelpemidler. Det er derfor
nedlagt forbud mot at hun får lese dette referatet.
Etter turen disket Ingebjørg opp med ferskt
kjøtt og suppe. Noen bedre?
På en tur i byen observerte Arne en svært så
gammel dame som ropte om hjelp, hun hadde
gått seg vill. På spørsmål hvor hun kom fra,
svarte hun: Garta. En drøy vei, tenkte Arne, og
tilbød seg å kjøre, men nei, hun skulle bare til
Tjenna, sta som bare det. I mellomtiden hadde
Arne lagt merke til at hun tviholdt på noe i den
ene handa som ved nærmere ettersyn lignet på
de nøklene som de bruker på sykehjemmet,
men omlegging av kursen var nok ikke så enkel.
Det skal snakkes lenge og overbevisende når
en skal få et gammelt forvirret menneske til å
forstå at det hender at en må gå oppover bakke
når en egentlig skal nedover til Tjenna.
Arnes klient ble vel tatt hånd om på hjemmet
og Arne selv var lettet over nok en gang å yte
service på skikkelig rotaryansk vis.

om at planen burde få virke noen år før det ble
foretatt endringer. Gruppen var positiv til planen, men mente at funksjonstiden for enkelte
komiteer og verv godt kunne være opp til 3 år.
Det er tydelig at medlemmene føler behov for
et klubbmøte med Lederskapsplanen som
tema. Einar fikk en velfortjent takk for en hyggelig kveld.
Fra møtet hos ”peisverten” Terje, kunne Bjørn
rapportere at Terje selvsagt var tilstede sammen med Asbjørn, Rolf, Anne-Berit, Reidar,
Karl Ragnar og Bjørn. Man finner det viktig at
medlemmene får virke i samme komité i flere
år. Dog bør det være en viss tilpasning fra år til
år slik at en er sikret at alt virker optimalt. Det
bør legges mer vekt på egoforedrag av ”gamle” rotarymedlemmer med tilbakeblikk på et
kanskje tilbakelagt yrkesliv, forventninger til
Rotary-medlemskapet og de erfaringene en
sitter tilbake med. Terje fikk mange lovord for
hyggelig lag med mye god mat og fyr på peisen.
Hos Tor Erik som vert, møtte Arne, Sven Inge,
Egil, Tore Leo, Tanja og Kjell. Et ”tett” og trivelig møte med ”elektronisk” peis og sang selvfølgelig. Til Tor Eriks gitarakkompagnement sang vi for full hals ”Gatesangerens vise”
før vi kastet oss over deilige smørbrød og ostekake. Praten gikk i ett og det var ikke mye som
slapp unna noen kommentarer. Først etter en
ny sangøvelse, ”Då è àn fra Kristiansand” (revyvise), ble kveldens tema tatt opp til
diskusjon. Og diskusjon ble det til gangs.
Replikkene falt i en slik takt at å samle alt i et
meningsfylt referat ligger tett opp mot en umulighet.

Tore Leos forslag til konklusjon lød slik:
” Planen trenger nok litt mer tilvenning for å få
orden på tankene” og må oppfattes som enstemmig vedtatt. Det ansees som et godt forMed Einar som ”peisvert”, stilte Stein, Ragnar, slag at den første peisaften i året arrangeres
Hilde, Ole Jakob, Odd Fagerland og Helge
med komite'formennene som verter og med
som deltagere. Etter smakfull fiskesuppe og
komite'medlemmene som deltakere.
rundstykker, gikk praten om løst og fast inntil Passende tema kan være: Lederskaps-planen
man kastet seg over kveldens hovedtema: ”
med oppgaver og roller for året.
Foreta en vurdering av Klubbens lederskapsplan, og begrunn eventuelle endringer for 08- Vel tilfredse etter en trivelig aften forlot vi val09.” Det virker som at det hersket full enighet plassen ved 10-tiden.
Kjell Larsen

