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ROTARYMØTE: MANDAG 30.MARS. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: President Bjørn Walle 
Kveldens program:   
Bedriftsbesøk på Lisand Industrier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
          Foto: Tore Leo D. 
Presidenten åpnet møtet og gav ordet til Jan 
Olav Aslaksen som fortalte om bedriften.  
AL Lisand Industrier AS er en attføringsbe-
drift som også tar vare på folk med nedsatt 
arbeidsevne. Bedriften kan tilby varig tilret-
telagte arbeidsplasser hvor de som arbeider 
der kan oppnå bonuslønn på inntil 1G. 
Bedriften eies av fire kommuner, Risør, 
Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand. Arbeid 
med bistand overfor folk med nedsatt ar-
beidsevne som kanskje kan komme tilbake i 
arbeid er også et arbeidsområde. Dette kan 
ha en varighet på inntil 3 år. 
Arbeid med bistand er et tiltak for folk med 
nedsatt arbeidsevne som muligens kan kom-
me tilbake i arbeidslivet. Tiltaket kan ha en 
varighet på inntil 3 år. Da skal det være 
skjedd en avklaring. 

Totalt kan bedriften ha 35 personer på tiltak 
samt at det der 10 ordinært ansatte. De som 
er på tiltak jobber gjennomgående mindre 
enn vanlig arbeidsdag. En fridag i uka er 
vanlig for denne gruppen. 
Det er en mekanisk avdeling med 15 arbeids-
plasser. Her utføres enklere arbeidsoppgaver. 
Her er det viktig å ha gode arbeidsbeskrivelser.  
Tekstilavdelingen arbeider med strikking av kluter 
som deles opp og syes før de sendes til kundene. 
Ca. 200 000 kluter går til det finske landbruket. 
Noe går også nasjonalt. 
I treavdelingen er ballbinger det største produktet 
både i omfang og omsetning. Lisand produserer 
ballinger for Gingi Sport som selger over hele lan-
det og litt i Danmark. Ellers produseres mye ved.  
Ellers foregår mye monteringsarbeid og pakking 
for andre bedrifter. Dette er relativt enkle manuel-
le arbeidsoppgaver. I mekanisk avdeling produse-
rer man lett bearbeidede halvfabrikata som inngår 
i vanlig produksjon hos oppdragsgiver. 
Arbeid med bistand består i å finne praksisplasser 
i eksisterende bedrifter og følge disse opp med 
veiledning og kompetanse. 
                  Mats O. 
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FRAMMØTE DENNE MÅNED: 77,7 % 

100 %: Arne Bjørnestad, Ellen Nora Bodin,  
Asbjørn Bråtane, Ragnar Lofstad,  
Tor Erik Nævestad, Bjørn Walle,  
Line Abrahamsen, Egil Vatne, 
Tor Olav Hagestad,  Svein Inge  
Marcussen, Anne Berit Nedrebø. 

 
 
Terje Skretting     2. april. 
 Egil Vatne         27. april. 
 

PRESIDENTEN HAR ORDET 
 
Atter en måned 
har  passert. 
 Mars måned med 
snøsmelting og de 
første vårblomste-
ne i husveggen. 
I Rotary har vi 
også hatt en spen-
nende måned. Det 
startet med Olav 
Ausel fra LOS 
som informerte 

om hvordan kraftsystemet virker ut til oss 
forbrukere. Det var mange interesserte tilhø-
rere som fikk høre om LOS strategi som 
kraftprodusent både til bedrifts og privatmar-
kedet der intensjonen er å være blant de bil-
ligste.  Men noe trylleformular for å få enda 
billigere strømregning det fikk vi ikke.   
Peisemøte 16. mars tok opp 2 temaer. For-
slag til nye programmer til høsten og om vi 
skal ha mer Rotary informasjon på møtene 
våre. Skal bli spennende å høre om medlem-
mene ønsker mer Rotary informasjon. 
23.mars improviserte vi litt da foredragshol-
deren ikke kunne komme. Men Anne Berit, 
Birger og Ragnar steppet inn med interessan-
te 10 minuttere og reddet kvelden. 
Bedriftsbesøket 30. mars på Lisand Industri-
er var både interessant og hyggelig. Jan Ove 
Aslaksen hadde forberedt kvelden bra med 
masse informasjon og omvisning i bedriften. 
Det var nok mange av oss som var imponert 
over alt Lisand produserer som underleve-
randør til mange av våre lokale bedriftene. 
Honnørfesten, vår andre store sosiale aktivi-
tet i Rotaryåret, kommer 20. april. Kjære Ro-
tary medlemmer. Møt opp denne kvelden 
slik at vi kan få markert at Rotary gjerne tar 

et tak for våre eldre og hygger oss i lag med 
dem. 
Men før honnørfesten skal vi alle sammen 
feire påske. En riktig god påske til dere alle, 
enten du skal på fjellet, til sjøen eller ganske 
enkelt kose deg hjemme          Presidenten

Programmer framover: 
6.04.09.: Klubbaften med   
      referater. 

13.04.: 2. påskedag. Møtefri. 
20.04.: Honnørfest på Rådhuset. 
27. NAV,- mangfold. Ved Anneli B. Olsen 
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Fra neste nummer av Kjellerposten, er det Trygve 
Eriksen som overtar redaktør-
ansvaret igjen. 
Jeg vil takke for meg, og ønske dere 
alle en  Riktig God Påske. 

PÅSKE: 
Påske er i utgangspunktet en religiøs høy-
tid som blir markert med en rekke hellig-
dager, religiøse skikker og symboler. I 
tillegg har feiringa fått flere verdslige 
innslag og folkelige uttrykk. Det gjelder 
alt fra gamle tradisjoner som bruken av 
påskeegg, påskeharer og gule påskekyl-
linger til nyere tiders påskeferie, påske-
krim, påskenøtter og påsketre. 
 
Markeringa av «den stille uka» og hellig-
dagene i påska, har variert en del i folke-
tradisjonen. Spesielt langfredag har vært 
preget av alvor, stille kontemplasjon og 
medfølelse med den lidende Jesus på kor-
set. Tidligere var det ikke uvanlig med 
slitsomt bondegårdsarbeid på langfredag, 
og i Norge var det lenge strenge lukketids-
bestemmelser og forbud mot servering, 
musikk og dans. Skjærtorsdag, som er 
fridag i Norge, men ikke for eksempel i 
Sverige, har for mange nordmenn utviklet 
seg til en fridag med uteturer, begynnende 
hagearbeid og kanskje handletur, såkalt 
”Harrrytur,” til svenske kjøpesentre nær 
norskegrensa, særlig i Strømstad  



ROTARYMØTE: Mandag 2. mars 2009 
MØTEPLASS: ROTARYKJELLEREN 
Kveldens møteleder: President Bjørn Walle 
Kveldens sang:    Sang: ”Vandringsvisa.” 
Kveldens program: Kameratskapsaften 
 
Nytt prøvemedlem, Olaf Jørg Hafredal ble 
også annonsert på møtet. 
 
Anne Berit Nedrebø 
viste bilder fra sitt besøk 
hos den eldste sønnen 
Øystein, som studerer 
ved University of Stellerbosch i Sør Afrika. 
Turen gikk i november sist år og Øystein, 
studerer i ” Internasjonale studier.” 
Stellerbosch (navn etter grunnleggeren Si-
mon von der Stell), er et svært naturskjønt 
område50 km øst for Cape Town. Byen er 
kjent for sine mange vingårder og er også 
kjent som produsenter av svært god vin. 
Byen er omkranset av fjell opp til 1500 meter 
høye. Den er svært frodig med et utrolig bio-
logisk mangfold. 
Birger Solfjeld hadde tatt 
turen til Lanzarote. De dro 
med fly fra Gardermoen kl 
07.00 om morgenen, i snø-
vær. 
Været bedret seg jo lengre 
sydover de kom. Over Spania var det lettere, 
og fremme på Lanzarote var det grønne mar-
ker og lava som dominerte. 
Birger skildret videre en tur til Nasjonal - 
parken, der hele området er dominert av lava. 
De fikk også servert varme pølser og 
koteletter etter oppvarming over jordvarme. 
Totalt sett en flott tur, men noe kjølig og litt 
mye vind. 
Ragnar Lofstads tema var bistand. Felleskjøpet  
hadde garantert å importere økologisk mais fra 
Mosambik til 220 dollar pr. tonn. Men da bøndene 
utvidet dette, kom de også inn på andre markeder, 
og de fikk et løft økonomisk. Så nå kunne de få 
råd til en sykkel. Det var stort. Så det nytter å hjel-
pe. 
Kveldens fremmøte var 71%            Oddvar P. 

ROTARYMØTE: Mandag 9. mars 2009 
Kveldens møteleder: President Bjørn  Valle. 
Kveldens sang: ”En sjømann elsker havets 
våg.” 
Kveldens program: LOS – pris og produkter 
ved Olav Ausel. 
 
Han fortalte bla. litt om dette med Krafthan-
del. NordPool er en børs som ”balanserer” 
handelen av kraft. På den ene siden har man 
alle produsentene (eks. Agder Energi, Lyse 
produksjon, BKK osv) – de melder inn sitt 
ønske om levering / produksjon av kraft for 
neste dag. 
Kraftleverandørene (eks. LOS, Fjordkraft, 
Hafslund osv) – de melder inn det samlede 
kraftbehov for sine kunder neste dag. 
Dette danner grunnlaget for spotprisen (her 
kan man finne mer info 
på: www.nordpool.com ) 
Kraftprisene påvirkes av 
mange ulike faktorer. 
Mest kjent er temperatur, 
hydrologi 
(magasinfylling) og vind. 
Men også andre faktorer som samfunnsutvik-
ling (forbruk), pris på olje, kull og CO2,og 
valutasvingninger spiller i stor grad inn. 
 
LOS skal være veiviser og rådgiver for sine 
kunder. De har over 150 000 kunder i privat-
markedet og er også en betydelig aktør i be-
driftsmarkedet, bl.a. Posten, OBOS, Elkjøp 
og Aker. LOS har derfor en høy markedsan-
del. 
LOS leverer 100 % fornybar energi til alle 
sine privatkunder. Bedriftskundene kan velge 
dette mot et tillegg i prisen. 
Et meget interessant foredrag - om et tema 
som opptar oss alle sammen. 
Kveldens fremmøte var 74 %                           Oddvar P. 

ROTARYMØTE: Mandag 16. mars 2009 
 
Denne mandagen var det Peisaften som stod 
på programmet. 
Kveldens fire verter var:  
Bjørn Walle, Svein Inge Marcussen,  
Anne Berit Nedrebø og Ole Devold. 
 
Tradisjonen tro ble det en vellykket aften. 
Praten gikk som vanlig lett og bevertningen 
var det intet å utsette på. 
President Bjørn hadde satt opp to temaer 
som skulle diskuteres. 
Det var: 
1. Forslag til program de kommende halv-
året. 
2. Har vi nok Rotaryinformasjon på møte-
ne ? 
Begge temaene var meget aktuelle. Å ha 
gode, interessante program / foredrag er helt 
avgjørende for å gjøre klubben interessant 
for medlemmene, og ikke minst for å kunne 
rekruttere nye medlemmer. 
Hva som kom frem de fire stedene vil vi 
komme tilbake til senere når referatene der-
fra blir presentert i klubben .         Oddvar P. 

ROTARYMØTE: Mandag 23. mars 2009 
MØTEPLASS: ROTARYKJELLEREN 
Kveldens møteleder: President Bjørn Walle 
Kveldens sang:    Sang: ”En liten blåveis. ” 
Kveldens program: Kameratskapsaften 
 
Gjester:  Odd Fagerland, Karmøy RK, og de 
to prøvemedlemmene Olaf Jørg Hafredal og 
Bård Sterk-Hansen. 
Tor Erik nevnte litt om at han nå hadde fått 
lagt inn gamle bilder fra Julius Nilsen på 
data – mange interessante bilder, bl.a. fra 
Rotarys bilturer, de såkalte ”Gutteturene”. 

Reidar Kjelstrup  var innom tema 
”hjelpeprosjekter”. Klubben har jo tidligere 
snakket om å engasjere seg i et skoleprosjekt 
i Afrika. Han hadde imidlertid nå vært i kon-
takt med Nedenes RK som satset på et pro-
sjekt i Guatemala, et barnehjem som ikke 
hadde innlagt vann. Skulle vi være med på 
dette, fremfor tidligere ”avgjørelse” om Af-
rika-prosjektet. Det var vel enighet i klubben 
at vi burde ”henge oss på” prosjektet til Ne-
denes og Reidar – og klubbens styre – fikk i 
fullmakt å lukte litt på dette, som presiden-
ten uttrykte seg. Måtte se hva det var – Rei-
dar skulle følge dette opp. 
 
Asbjørn Bråtane fortalte en artig historie om 
at han hadde sluttet å snorke. Snorket visst 
ille når han lå på ryggen, derfor lå han nå 
hver natt med ryggsekk på !! Skrekk og gru 
– her er det opp til hver enkelt å forsøke, 
men Asbjørn påstod at det virket. 
 
Det ble også minnet om Honnørfesten på 
Rådhuset den 20.4. – dette er et arrangement 
som krever innsats av ALLE !. 
Fordeling av smørbrød og kaker ble foretatt. 
 
Kveldens oppsatte program måtte dessverre 
gå ut da foredragsholder ble forhindret fra å 
møte. I stedet tok Terje Skretting oss med på 
en liten ”reise” gjennom jærske ord og ut-
trykk. 
Terje Skretting fortalte da om ord og utrykk 
fra Jæren. Veldig artig, mye var ganske likt 
vår dialekt, men mye også veldig forskjellig. 
Det gikk så fort at jeg fikk ikke med meg 
halvparten, så er det noen som har spørsmål 
så får de bare henvende seg til Terje. 
Jeg nevner noen uttrykk – så kan hver enkelt 
oversette selv: 
Agale, Ballrame, belåden, bidigge, besa, bi-
nauden, bråde, dråbafaddel, ebne, elten, fela, 
felt, fesen og gruele.               Oddvar P. 
 
Kveldens fremmøte var 85,2% - 
meget imponerende. 
 

    Og så var det mat.       Foto: Tor Erik N. 

Du vår med med ljose dager, 
med lengting, liv og song. 
Du spår at Gud oss lager 
en betre vår en gang. 


