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April – i april blir sommeren til.

Det er mange som elsker april slik som
ROTARYMØTE 02.03.
Bjørnstjerne Bjørnson, for i april blir
sommeren Ɵl:
Møtested: Rotarykjelleren
Jeg velger meg april
Jeg velger meg april!
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder liƩ rabalder,dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

April er den første
måneden i sommerhalvåret! 14. april er
selveste sommerdagen. Fra denne dagen
starter sommerhalvåret. April er ikke en
Jeg velger meg april,
sommermåned, men markerer starten på
fordi den stormer, feier,
sommerhalvåret. Derimot er april synofordi den smiler, smelter,
nymt med vår og vårmåneden fremfor
fordi den evner eier,
noen. Den er lys og full av liv over alt. På
fordi den kreŌer velter,Svalbard er det midnaƩssol fra 20. april.
i den blir sommeren Ɵl!
Ikke rent få mennesker synes våren er
av Bjørnstjerne Bjørnson
den beste av alle årsƟder.

Om april.
Navnet er april kommer av det la nske
ordet aperire, som betyr å åpne seg. Antagelig har de e med våren og at trær og
blomster ”åpner seg”.

Påsken
Påsken er en bevegelig
høy d,
den faller som
o est i april, selv
om den enkelte år
er over før april
begynner. Første
påskedag faller på en søndag mellom 22.
mars og 25. april.

Stjernetegn i april

16.03. Egoforedrag Cecilie Granerud. Ref. Peisaften.
23. 03. Peisaften.

Fremmøte: 74 %
Sang: ”Mjelle.”
Gjester: Nils Chris an Mathisen, Svein
Tore S ansen og Fred Schwabe-Hansen.
Svein Tore S ansen og Fred SchwabeHansen mø e klubbens styre før det ordinære klubbmøtet denne kvelden. Man
gikk gjennom klubbens mål og planer for
neste år. Svein Tore fortalte at han skal
være sekretær for Norfo fra i vår. Svein
Jordahl tok opp de e at årets guvernør
ikke er frisk nok l å komme rundt i klubbene.

VÆREN
21.mars – 20. april
Du er modig, energisk, konkurranseins lt,
men kan være noe uheldig med din impulsivitet, og oppfa es selvsentrert.
TYREN
20. april – 21. mai
Du er utholdende, rolig og stabil, og orienterer deg mot kvalitet og skjønnhet. Men
du kan også bli eiesyk og nytelsessyk.
Den 9. april er dagen i 1940 da Tyskland
okkuperte Norge.
Dagen blir minnet på mange måter på de
ulike krigsskueplassene i Norge. O e blir
den minnet med ordene ”Aldri mer 9. april” 9. april er en trist dag i norsk historie.
De som har opplevd denne dagen glemmer den aldri. Rundt klokken e om
na en gikk flyalarmen i Oslo og tyske
bombeangrep startet, Okkupasjonen skulle vare i fem lange år.

Påsken er både en gammel hedensk vårfest og den vikƟgste høyƟd i både kristendommen og jødedommen. Jødene feirer
påske Ɵl minne om utgangen fra Egypt, og
kristne feirer påske Ɵl minne om Jesu
lidelse, død og oppstandelse. Påskeuken
går også under navnet ”den sƟlle uke”.
Påsken står fortsaƩ som et skille mellom Hvilken vei skal klokken sƟlles?
vinter og vår.
En grei huskeregel er at klokken all d skal
s lles mot sommeren.
I dette nummeret kan du lese om:
02. 03. Den siste olje ? Prosjektleder
Nils Christian Mathisen.
09.03.Nervologi og hjerneslag. Harald Gåskjenn

Møte leder: Pr esidenten

Nils Chris an Mathisen
Den siste olje? v/ Nils Chris an Mathisen –
Na onal Oilwell Varco
Nils ChrisƟan gikk fra IT- bransjen l olje
og gass i 2008. Han har jobbet flere steder
i Norge, samt i Singapore. Fra 2011 l 2014
jobbet han for Aibel AS, bl.a. med Draugen
-prosjektet. Nå jobber han for APL som ble

Programmer framover:

Frammøte denne måned: 70 %

06.04. Påskedag. Møtefri.
13.04. Kommunereform. Jarle Hanken.
20.04. Lensmannskontoret og politireformen.
27.04. Honnørfesten på Rådhuset.

100 %: Ole J. T., Reidar K., Geir N., Arne B.,
Cesilie G., Olaf Jørg H., Svein Inge M.,
Tanja H., Egil V.
Møtt i andre klubber: Ingen denne månden.

hvor, var allerede sendt ut.

. Nå jobber han for APL som ble etablert i 1993
av Statoil og MCG. APL ble kjøpt opp av Na onal Oilwell Varco i 2010. Selskapet har 66 000
ansa e, ca. 6 000 i Norge.

Egoforedrag v/ Cecilie Granerud

APL leverer lastebøyesystemer for olje og gass.
Arendal Sykehus.
Det fins flere systemer, f. eks. STL, SAL og BTL.
Nils Chris an jobber med STL-systemet
Dr. Gåskjenn åpnet med å fortelle at han var
(Submerget Turret Loading). Systemene kan - Men først etter prøvespill og aksept!
strandaguƩ, da hans far hadde vært Meieribejobbe på store dyp, grunne havområder og i
styrer, og at de hadde bygget hus på Smiłellhøye bølger.
heia. Det hvor tannlege Harald Halvorsen bor i
Temaet “Den siste olje” omtales av en rekke dag.
foredragsholdere, og det er skrevet om emnet
i aviser og dsskri er. Man sammenlikner
Norge e er oljen som Finland e er Nokia. Er
lav oljepris et tegn på at oljealderen er over?
Er det oljekrig? OPEC vsa. USA vsa. Russland?
USA er igjen bli ne oeksportør av olje. Det
foregår kamp om markedsandeler og man
reforhandler kontrakter. Statoil reforhandler
med sine underleverandører.

Cecilie ble født i Narvik i 1971 og hadde hele
oppveksten der. Hun lhører en “moderne”
familie med to hele-, e halv- og e adop vsøsken. Oppveksten i Narvik gav kontakt med
både ell og sjø. Hun viste oss en film fra skieldoradoet i Narvik, med flo e muligheter for
kjøring oﬀ -piste. Fjella er sentrale i historier
fra nord, og vi fikk høre sagnet om Vågakallen,
Hestmannen, De sju søstre, Lekamøya og
Torgha en.

Harald Gåskjenn jobber i dag delvis, da han er
pensjonist. Han har vært ansaƩ på nevrologisk Narvik har 18 000 innbyggere. Byen er kjent
Avd. på ASA ( I Arendal ) ,siden den ble opp- for malmskipskaia som åpnet i 1903. Dit komreƩet i 1995. Han mente at Ɵden er den vik- mer jernbanen med malm fra Kiruna. I dag er
Ɵgste faktoren ved hjerneslag. Pasienten bør byen et høyskolesenter. Under vinterfestuka
være under behandling senest fire Ɵmer. hvert år foregår det mye i byen. Svarta-Bjørn
Symptomene på slag kan vøre skjevheter i er den mest kjente anleggskokka og er et vareansiktet, sløvt språk osv. Og eƩer en halv Ɵme merke for festuka. U
orden ligger det
begynner hjernecellene og dø, så derfor haster mange skip, bl.a. fra 2. verdenskrig. Den størsDet er mange spørsmål å s lle: Hva skal vi leve det med å få løst opp proppen.
te forskjellen mellom nord og sør i Norge er
års dene.
av e er oljen? Hva gjør vi med teknologien?
Det er ca. 15000 slagpasienter pr. år. Merk at
Har vi fastlåst eller “grønn” teknologi?
hjerneslag er den 3. hyppigst dødsårsaken, og Cecilies far var sjømann og jobbet som kaptein
Pla ormer bygges nå om l andre formål, og
90 % av Ɵlfellene er blodpropp. Blodpropp kan i rederiet l Stolt Nilsen. Dermed ble Cecilie
man erner og spli er opp gamle rigger. Når
med far på sjøen i ferier. På denne måten kom
ikke merkes i forkant. Men derimot ved hjernehun seg dlig rundt om i verden. Hun fortalte
riggene er delt opp, sendes bitene i land med
blødning, vil en merke ved kraŌig hodeverk og bl.a. om spesielle opplevelser fra både Singaskip. Man kan gå fra oljeteknologi l miljøtekså hjemover ...
synsforstyrrelser. Merk at ved rask trening- ogpore
og New York.
nologi, og man trenger ikke å kalle de e en ny
eƩer et slag, vil kunne få de friske hjernecelleNesna ble stedet for lærerutdanning. Der
næring. Teknologien fins allerede.
ne Ɵl sammen å kunne reparere skaden. Medimø e hun Tor Granerud. De gi et seg i 1998
Teknologi og kunnskap er overførbart. Tre av sinen for å løse opp proppen tas intravenøs.
og har bodd i Tvedestrand siden 1999. De har
fire oljeingeniører mener de har kunnskap
Merk at ved fysisk trening og sosial omgang, to døtre sammen. Cecilie jobber som lærer.
som passer i andre bransjer. Det er for dlig å
vil en holde seg fris lenger, og mindre sykehus- Hun har jobbet i mange år i grunnskolen i Tvesi at oljesektoren skal falle i betydning. Norsk
besøk. Til sist, og svært vikƟg: - vær rak å ringe destrand. For da jobber hun på Tvedestrand
Fra
Solberggruva.
oljeteknologi er fremst i verden.
113, hvis en er det minste i tvil om pasienten og Åmli videregående skole, avdeling Holt.
Hilde Marie N. kan være utsaƩ for slag. HUSK – DET ER INGEN
Cecilie har engasjert seg lokalt, og hun kom
TID Å MISTE.
dlig med i Sjørøverforeninga. Vi fikk se en
ROTARYMØTE 09.03.
film
om et sjørøvertokt under Kystkulturuka.
Møtet ble avsluƩet med en spørsmålsrunde
Møtested: Rotarykjelleren
For
da er hun nestleder i Kystkulturuka. Hun
noen minuƩer på overƟd. Et interessant og
Møte leder: Pr esidenten
har
vært
med på å dra i gang ak viteter i Solgodt foredrag som vi alle hadde interesse av.
ellparken, er styremedlem av Furøya IKS, og
Fremmøteprosent 77 %
Egil V.
hun
er styremedlem i håndballgruppa. Med
SANG: I en liten Sørlandsby.
ROTARYMØTE 16.03.
andre ord ei meget ak v dame.
Program: Hjerneslag ved Harald Gåskjenn.
Møtested: Rotarykjelleren
Hilde Marie N.
Kveldens gjester: Edle T. Pedersen, Ingebjørg
Lofstad, Marie Kjelstrup, Liv Tønnesen, Karin Møte leder: Pr esidenten
Abrahamsen, Wenche Wiborg og Sen Roar Sang: “Sha-la.la”
Frammøte: 50 %
Larsen. Det ar som dere ser, svært mange gjes- Presidenten nevnte seks nye navn på potensiter for kvelden, og med en så god fremmøte- elle medlemmer. I llegg snakket han om Peisprosent, tyder det på at emnet var svært ina en 23.3. Liste over verter og hvem som skal
teressert for de frammøƩe.
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