De nye strekningene utredes for 250 km/t,
alternativt 320 km/t. Alle alternativer er
med dobbeltspor.
Den mest lønnsomme strekningen som er
utredet, er Oslo - Bergen og har en høyere
Vi ble ønsket velkommen av visepresiden- lønnsomhet enn strekningen Oslo til Staten i Risør, Anne Drage. Ellers hadde vi en vanger.
kort presentasjon av presidenten i Kragerø Et av alternativene er at det ikke vil være
RK, Fredrik Bugge og av vår egen presihoved stopp mellom Porsgrunn og Arendal!
dent, Mads.
De nye alternativene har linjene mye nærKveldens hovedprogram var Høymere kysten og ligger vesentlig nærmere
hastighetstog med spesiell fokus på vår egen dagens store befolkningsområder.
landsdel og hva som planlegges og utredes Det er også utredet et alternativ med tilkobfor framtiden.
ling ved Brokelandsheia/Skorstøl. Det er
Foredragsholder var Jan Von Krogh, med- ikke stor kostnadsforskjell på de forskjellige
lem av Kragerø RK. Han har jobbet i et
alternativene.
konsulentfirma som har utredete framtidig Foreløpig så er det vedtatt at det skal satses
høyhastighetstog i Norge.
på den ytre korridoren.
Kveldens foredrag hadde fokus på hovedKostnadsoverslaget på ny bane mellom
korridoren fra Oslo til Stavanger.
Skorstøl og Porsgrunn er kalkulert il 22 MilHans foredrag hadde hentet informasjonen liarder for hastigheter opp til 320 km/t.
vesentlig fra rapporter fra Jernbaneverkets Når disse planene vil bli realisert er vanskehjemmeside, Høyhastighetsrapporten 2012. lig å spå og vil selvfølgelig være avhengig
Denne rapporten vurderes nå av Samferdav framtidige politiske strømninger.
selsdepartementet.
Et meget interessant og engasjerende foreKonklusjoner fra dagens utredning var;
drag.
Det er mulig å bygge høyhastighetstog i
Etter foredraget hadde vi en Quiz konkurNorge.
Det vil være et stort marked i endepunktene. ranse ledet av Mads.
Det er forbundet med svært store kostnader Dette engasjerte hele forsamlingen og ble
med på at vi fikk knyttet gode kontakter
Bedriftsøkonomisk positivt for de fleste
med medlemmene i de to andre klubbene.
strekningene.
Strekningen fra Oslo til Stavanger har fore- Mads avsluttet den hyggelige kvelden og
løpig flere alternative korridorer. Alle korri- ønsket alle vel hjem.
Ole Jacob Thorsen
dorene er i dag utredet.
ROTARYMØTE 25.02.
Møteplass: Cinderella
Program: Intercitymøte for Kragerø, Risør
og Tvedestrand RK

FRAMMØTE DENNE MÅNED: 65,74 %
100 %: Arne. Ole, Karl, Ragnar, Sven
Ellen Nora Bodin 27.03.56 Inge, Hilde, Tor Erik, Mads, Ole Jakob.
Møtt i andre klubber: Ingen meldte.
Fødselsdager framover:

Gratulerer
me d
dagen!
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PRESIDENTEN HAR ORDET
Kjære Rotaryvenner!
I håndboka ser jeg at
Rotarys fødselsdag er
23 januar, altså i skrivende stund. Da kan
det kanskje være på
plass med noen ord
om Rotary. Paul Harris, Rotarys grunnlegger, ønsket helt
fra starten at klubben skulle engasjere seg utad. Han ville at medlemmene skulle påta seg oppgaver av verdi
for samfunnet. I 1911 ble mottoet:
"He profits most who serves best"
vedtatt på kongressen. Dette ble senere til mottoet ,"Service above self
(å gagne andre)", som vi kjenner så
godt. Man fremhevet at det å hjelpe
andre gir personlig vekst og varig
verdi.
Til å hjelpe Rotary til å gjøre noe
godt i verden i from av veldedighet,
utdannelse og andre samfunnsgagnlige servicetiltak, ble rotaryfondet
etablert i 1917. Rotaryfondet har siI dette nummeret kan du lese om:
04.02. Klubbaften.
Info. fra presidentsamlingen.
22.02. Moreto EDB v/Jon G. Haugenes.
18.02. Villmarkstur i Canada v/Berit Olsen og
Monika Bredsten.
25.02. Intercitymøte på Cinderella med
Kragerø, Risør og Tvedestrand RK.

den vokst til å bli et kraftig virkemiddel i Rotarys arbeid for å støtte
ungdom i utdannelse, internasjonal
kontakt, lokale og globale samfunnsprosjekter og et utall av aktiviteter
som etter hvert har hjulpet hundrevis
av millioner mennesker. Vi bidrar
med USD 50 fra hvert medlem i år.
I mai får vi som kjent besøk av et yrkesteam, GSE, fra Canada. Det er
fire deltakere pluss en leder. De skal
være våre gjester i ca. en uke hvor vi
skal lage et allsidig program der en
dag er viet den enkelte deltakers
yrke. Ellers blir det å gjøre gjestene
kjent med vår kommune og distrikt.
Dette er et prosjekt som gjelder hele
klubben og ikke bare GSE komiteen.
GSE programmet springer ut av Rotarys formål "å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred
gjennom et verdensomspennende
fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne
andre".
Mads

Programmer framover:
04.03. Klubbaften v/ presidenten.
11.03. Bedriftsbesøk DNB.
Omvisning + tanker i tiden v/
Viggo Molund.
18.03. Peisaften.
25.03. Referat fra peisaften og avtale
Honnørfest.

ROTARYMØTE 04.02.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Mads Oppegaard
Frammøte: %
Program: Klubbaften
Presidenten presenterte 5 prøvemedlemmer som var til stede. Presidenten informerte om Intercitymøte som skal være
på Cinderella 25.2. Tema er jernbanedrift på Sørlandet. Oppmøte for kjøring
kl 1830.
Presidenten gikk gjennom nye regler for
Rotary Foundation: Future Vision Plan
(FVP). Organisasjonen har arbeidet med
planen i 2 år og det er en ny ordning for
organisering av tiltak innen Rotary
Foundation. Det er meningen at det skal
bli enklere enn i dag. Det er endringer i
hvordan godkjenning av prosjekter skjer
og hvordan penger styres, f. eks Matching Grant – prosjekter. Representanter
i klubben må sertifiseres for at klubben
skal kunne bruke Matching Grant. Vår
klubb vil sørge for at noen blir sertifisert.
Rotary vil nå konsentrere seg om 6 satsningsområder når det gjelder prosjekter:
fred, helse, vann, barn, utdannelse og
samfunnsutvikling. Prosjektene eller
støtten som gis organiseres på distriktsnivå, globalt nivå eller høyere nivå
(regjering f. eks). Presidenten henviser
til Rotary. org. for mer info. til interesserte.
Det ble orientert om det forestående
GSE – besøket i mai. Klubben etterlyser
verter for de 5 gjestene som kommer.
Det er klar en skisse for besøket.
Svein Jordahl

ROTARYMØTE 11.02.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Mads Oppegaard
Gjester: Leif Fage, Sissel Andreassen,

Cecilie Granerud, Camilla Grantham
Frammøte: 69,2%
Program: Moreto EDB v/Jon G. Haugenes.
Presidenten åpnet møtet. 4. mars tas det
sikte på opptak av nye medlemmer. 18.
mars er det peisaften.
Jon Gunnar Haugenes
var kveldens foredragsholder, med foredraget
”Moreto EDB”. Selskapets hovedoppgaver er
å utvikle, produsere og
omsette en trygghetsalarm. Selskapet Moreto er 2 år. Haugenes
jobbet med prosjektet
for en del år siden, men det var da for
tidlig. Nå er imidlertid arbeidet i full
gang og alarmen er på markedet.
Trygghetsalarmen heter Safemate og er
et mobilt alarmapparat basert på GSM
og GPS-teknologi. Den benyttes som
sikkerhetsalarm for privatpersoner og
består av et alarmapparat med et innebygget elektronisk SIM-kort. Trygghetsalarm er ingen ny idé. I lang tid har eldre
og andre med pleie-behov brukt det der
de ringer opp trygghets-sentralen når de
trykker på knappen. Men stort sett fungerer alarmen når de er hjemme.
Safemate bruker mobilnettet i stedet for
fastnettet, og den har en rekke forbedringer i forhold til den gamle ordningen.
Brukeren kan ha alarmen med seg overalt, enten hjemme eller på tur. Det er lagt
vekt på at den skal være enkel i bruk og
ekstremt sikker. Med ett trykk på alarmknappen åpnes en høyttalende mobilforbindelse til den første av opptil fem definerte kontakter. Den første av dem som
tar telefonen kan snakke med brukeren.
Man kan også være knyttet opp mot den
døgnbemannede hjelpetjenesten.

meget spektakulær villmarkstur til Canada i juli/august 2011. Foredraget var
annonsert som ”Jakt i Afrika” i programmet, men dette var en tur de spreke damene hadde gjennomført for en
tid siden. I 2011 hadde 4 damer fra
Aust-Agder bestemt seg for å dra på 1
mnd villmarkstur i Canada, og det var
dette de presenterte. Via kjente hadde
de plukket ut et distrikt de hadde lyst til
å besøke, og de fikk leid en meget enkel hytte der. Etter en del viderverdigheter ved ankomst til Canada, fikk de
leid et fly, kjøpt inn proviant og dro til
det store vannet og hytta de skulle
være. Sjøflyet landet på vannet, satte
dem av og ville hente dem etter en måned. Damene fant hytta i meget dårlig
forfatning, og de hadde en stor jobb
med å sette den i stand, tette hull i veggen som bjørn hadde laget, gjøre rent
og lage den om til et hyggelig husvære.
De var stort sett ved hytta hele tiden.
Det var vanskelig å bevege seg i omegnen pga vegetasjonen og fare for å
møte bjørn. De hadde båt og benyttet
den mye til fiske. Det var ikke tillatt å
jakte i dette reservatet, så de levde mye
på fisk. Og fisk fikk de mye av, både på
Svein Jordahl
snøre, og ikke minst i garn, noe som
egentlig var ulovlig. Ville dyr hadde de
ROTARYMØTE 18.02.
kontakt med hele tiden: elg, rådyr og
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Mads Oppegaard bjørn så de fra hytta, og ulv hørte de
enkelte netter. De satte i stand en gasProgram: Villmarkstur i Canada v/
Berit Olsen og Monica Bredsten sovn. Tok den helt fra hverandre først,
sier Monica, og fikk den til å virke og
Fremmøte: 53 %
kunne bl.a. bake brød der. Damene
Gjester: Torhild Skår, Camilla
hadde stort sett fint vær under hele tuGrantham, Cecilie Granerud, Sissel
ren og hadde laget en flott film. En meAndreassen, Berit Olsen (foredrag)
get spennende presentasjon fra en evenMonica Bredsten (foredrag)
Etter en kort innledning ved presiden- tyrlig tur. Ikke uventet har de planer for
ten, ble ordet gitt til foredragsholderne, en ny tur, uten at de ville røpe hvor den
skulle gå.
som med ord og film presenterte en
Svein Jordahl
Hjelp24 og kan da velge ulike tilleggsabonnementer. Brukerens posisjon til
alle kontaktene via gps eller sms slik at
kontaktene kan se hvor vedkommende
er. Posisjonen vises på PC eller telefon.
Abonnenten kan administrere tjenesten
ved innlogging på Internett. Her kan
Abonnenten registrere inntil 4 telefonnumre tilknyttet Alarmapparatet.
Abonnenten kan tegne særskilt abonnement for å inkludere anrop til alarmsentral. Abonnementet dekker datakommunikasjon mellom Alarmenheten
og Moretos systemer, tilgang til Moretos systemer og sporing av Alarmapparatet i de områder hvor mobiloperatøren har GSM-dekning.
Safemate utviklet og produsert i Norge.
En del av komponentene i produktet
kjøpes fra Kina, mens produksjonen er
hos Hapro på Hadeland. Det har vært
jobbet mye med at enheten skal være
støtsikker og ha god batteri-levetid.
Haugenes orienterte om pilotprosjekt
med 2 kommuner, om eierskap, finansiering og planer for videre utvikling.
Mange spørsmål etter foredraget. Haugenes forærte en alarm til Karl Ragnar,
som vil koble den opp.

