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PRESIDENTEN HAR ORDET 
Kjære.Rotaryvenner! 

 
Jeg vil ønske klubbmed-
lemmer og alle rotaryven-
ner velkommen til et nytt 
rotaryår.  Starten har vært 
svært  bra med interessante 
foredrag og godt besøkte 
møter. Sommergjestene 

bidrar med foredrag og fremmøte på tradi-
sjonelt vis. Selv har jeg vært hjemme de 
første ukene av juli, men rakk å delta på 
sommerturen til Den Nøgne Ø , som var 
svært interessant og vellykket med over 50 
deltakere. Stor takk til Ole Jacob, Bjørn og 
Sven Inge som god innpisker. Er på ferie 
for å nyte sol og varme de to første ukene 
av august. 
 
Programkomiteen har gjort å en formidabel 
jobb, og programmet er trykket og ferdig 
helt frem til jul. Noen endringer vil det bli i 
nærmeste fremtid som følge av rokkeringer, 
men det kommer vi tilbake til. 
 
Vår verdenspresident setter fokus på hva 
enkeltmennesket kan gjøre for fred og for-
dragelighet i verden med sitt motto, Peace 
through service, som vi i Norge har oversatt 
med fred gjennom tjeneste. Det er en måte 
å leve på. Det er en tilnærming som under-

streker omsorg  og det å bry seg om andre, 
og det fører til harmoni mellom mennesker. 
Alle rotaryanere bes om å arbeide aktivt for 
fred gjennom tjeneste, og det må begynne 
hos den enkelte rotaryaner, i familien, i 
klubben, i distriktet, i regionen og nasjonen. 
 
Han sier blant annet at den enkelte kan bi-
dra til å skape fred gjennom tjeneste i hjer-
tet og hjernen til sine klubbmedlemmer for 
å fremme kameratskap og medmenneske-
lighet 
 
Klubben bør ha et medlemstall på ikke un-
der 36.  Det vil si at vi må ha netto 4  nye 
medlemmer dette året. Det er kanskje hva 
man kaller et hårete mål, men det er helt 
nødvendig for å være en levende klubb i 
utvikling. Vår økonomi er heller ikke særlig 
god og jeg er glad for at klubben vedtok å 
heve kontingenten med kr 200. Jeg har også 
et mål for klubben at vi skal kunne fortsette 
med ungdomsutvekslingen. Utfordringen 
for klubben i kommende år er finne en god 
kandidat å sende ut og ikke minst å gjøre 
klart for mottak av student året etter. 
 
Så har jeg et håp og ønske om fortsatt å 
kunne ha et godt og attraktivt klubbmiljø og 
kanskje gjøre noen hyggelige tilstelninger 
på  klubbaftenene. 
 

Programmer framover: 
06.08.: Klubbaften - handlingsplaner 
 for Rotaryåret. 
13.08.: Mosambik, Bistand, kultur og   
 historie v/Morten Storm. 
20.08.: Tanker om Den Norske Kirke.
 v/Einar Gelius. 
27.08.: Club Assembly. 

I dette nummeret kan du lese om: 
02.07.: Klubbaften v/Presidenten 
09.07.: ”Wagnerprosjektet” v/Presidenten. 
16.07. : Sommertur til ”Den Nøgne Ø” 
23.07.Arbeidets betydning for vår velferd, og litt       
 om hennes hverdag v/Gina Lund. 
30.07.: ”Industriell økologi ”v/Rolf Marstrander 
 

 

ROTARYMØTE 30.07. 
Møtested: Rotarykjelleren 
Møteleder: Innk.  President Oddvar Pedersen  
Fremmøte: 64,5 % 
Program: Rolf Marstrander - Industriell økolo-
gi. 
Frammøte: 64,5% 
Gjester: Richard Fuglesang, Eivind Vesterkjær, 
Odd Fagerland, Astrid Marstrander, Sveinung  
Marstrander, Thea Marstrander og Rolf Mar-
strander. 
Oddvar Pedersen ønsket velkommen til kveldens 
møte, og spesielt velkommen til alle gjestene. 
President Mads Oppegaard har gjort noen end-
ringer i programmet for halvåret 1.7-31.12.2012. 
Oddvar orienterte om disse endringene . 
Rolf Marstrander – Fra forurensing til bærekraf-
tig utvikling. 
Rolf Marstrander kommer fra Majorstuen rota-
ryklubb. 
Han studerte på NTH.  Han har jobbet på Norges 
Tekniske Naturvitenskapelige Forskningsråd
(NTNF) med utvikling på miljøteknologi. Han 
har vært direktør i Statens Forurensingstilsyn
(SFT), og miljødirektør og teknisk forskningsan-
svarlig på Norsk Hydro.  
Han har jobbet mye med HMS arbeid.  HMS 
arbeidet ga resultater. 
 Statens Forurensingstilsyn, ble til direktoratet 
for klima og forurensing. Fluorutslipp fra alumi-
niumsverk ble sterkt redusert. Dramatisk utvik-
ling av reduksjon av skader. 
Det hjelper ikke å rydde opp i utslipp fra indust-
rien, dersom man ikke tar det med i utviklingen 
av teknologien.  
NTNU fikk belønning for den nye tenkningen. 

Klimaspøkelset:  
Energibestemte utslipp. CO2, sot, partikler  fra 
forbrenning. 

utslipp fra andre stoffer, soldrevne fenome-
ner, skydannelser, sol osv. 

Husk at klimatrusselen ikke er vitenskapelig et-
terprøvbar. Klimaendringer kan måles, men nep-
pe bevises. 
Karbonavhengigheten viser de forskjellige ele-
mentene for energi av de forskjellige hushold-
ninger. Registrerer tapene av prosessene. Veldig 
lite effektiv prosess. Ca 75% tap, i hovedsak  
olje og gass.  Råoljepris på kr. 500 NOK pr fat. 
IEA anslår at fossil kraft blir subsidiert med 600 
milliarder dollar i år. De enkelte landene/
regionene vil søke etter løsninger som sikrer en 
uavhengig tilgang på kraft. 
En bærekraftig framtid? 
Teknologisk mulig ved å gå fra karbon til sol i 
energiforsyningen. Sol er billigere enn subsidiert 
karbonbasert kraft. Vi får flere eksempler på at 
karbon erstatter metallene i konstruksjoner. 
Hindringene er knyttet til etablerte virksomheter, 
renten og nåverdien osv. 
Steinalderen tok ikke slutt pga. mangel på stein. 
Industriens rolle. Mye taler for at det er de tek-
nologiske mulighetene og landenes behov for 
uavhengig tilgang på energi. 
Politikernes rolle. Politikerne er avhengige av 
velgerne. Med kort tidshorisont og behov for 
langsiktige investeringer mener Marstrander at 
det blir teknologiens utvikling som bestemmer. 
Energi er det nok av, det vil aldri bli mangel på 
energi. 
Vi takker Rolf Marstrander for et meget inter-
essant foredrag. 
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FRAMMØTE DENNE MÅNED:  53,5% 
100 %: Asbjørn, Bjørn, 
Karl Ragnar, Tor Erik. 
Møtt i andre klubber: Ingen meldte. 

Fødselsdager framover: 
Karl R. Hafsten      17.08.26 
Line Abrahamsen, 21.08.72 
Birger G. Solfjeld,  22.08.28 
Svein Jordahl,         28.08.46 
Rolf Andreassen,    29.08.30 
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ROTARYMØTE 02.07. 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Møteleder: President Mads Oppegaard 
Program: Klubbaften 
Gjester: Odd Fagerland, Lillan Vesterkjær og 
      Eyvind Vesterkjær. 
President Mads Oppegaard ønsket velkommen til 
første møte i det nye rotaryåret. Han ønsket spe-
sielt velkommen til våre gjester. 
Presidenten informerte om distriktssamlingen i 
Sandefjord 14-16.september. Noen fra styret bør 
delta, i alle fall på lørdagen. Påmeldingsfristen er 
20.august for de som er interessert. 
Han minnet oss også om samarbeidet skole-
yrkesliv (yrkesveiledning) i uke 34. 
3minutter v/Tore Erik 
Tor Erik har drevet butikk i 40år, og han fortalte 
noen gode historier fra kunder og butikkdriften 
hans. 
Budjsett 2012-2013 
Overskudd på ca kr. 4800,-. Inntekten stipulert 
til kr. 64.000,-(32 x kr. 2000,-), under forutset-
ning av at medlemskontingenten økes til kr. 
2000,- pr år (tidligere kr. 1800,- pr år). 
Inntekten av vinlotteriet er satt til kr. 20.000 for 
budsjettåret. 
Kontingenten til RI og RD ca kr. 27.000 og AG 
ca kr. 9600,-  
Ny ordning med Rotaryfondet fra år 2013. Det 
kreves større prosjekter, og mer utfyllende doku-
mentasjon på søknadene. Dessverre så har en del 
rotaryprosjekter havarert underveis. Vi har vært 
heldige med våre prosjekter så langt. 
Presidenten minnet om sommerturen 16.juli  som 
går til Nøgne-Ø i Grimstad. Håper flest mulig 
blir med på turen. 
Kvelden ble avsluttet ved at vi fikk utdelt hver 
vår Quiz som skulle besvares. En del av oppga-
vene var diverse ”Rotaryforkortelser”.  Dette var 
veldig morsomt, og lærerikt. 
 
ROTARYMØTE 09.07.                                 
Møtested:   Rotarykjelleren 
Møteleder: President Mads Oppegaard 
Frammøte: 46,8 %  
Program: Wagnerprosjektet. 
Revisor fremla regnskapet for perioden 
01.07.11 til 30.06.12 som ble godkjent av 

klubben. 
Det planlagte programmet gikk ut og presi-
denten snakket i stedet om den flyvende 
hollender. 
Wagnerprosjektet i Tvedestrand ble startet 
opp for 2. gang ved Bjørn Simensen og 
Stein Roger Bull. 
President Mads er i denne forbindelse leder 
for en utvidet komite i dette prosjektet. 
Denne gang er det også planer om å lage en 
film av oppsetningen.  Wagner ble født 
17.08.1813 i Leipzig og døde 13.02.1883 i 
Venezia.  Han virket som komponist, diri-
gent, musikkteoretiker og skribent dog mest 
kjent for sine operaer.  Han var en betydelig 
person i sin tid på disse områdene. 
Han hadde dog en dårlig side ved at han var 
mot jødedommen som han ønsket avskaffet. 
Det har hengt ved han i all ettertid og selv 
Hitler brukte dette i sin propaganda mer enn 
100 år senere. 
Wagner begynte på skolen da han var 11 år 
og den 24. november 1836 giftet han seg og 
flyttet til Riga. Han fikk en problematisk 
økonomi og dro da ut på en reise. Det var 
da han kom til Sandvika på Borøya der ide-
en til den flygende hollender ble unnfanget. 
Handlingen er lagt til Sandvika etter en stra-
basiøs seiltur for Wagner.  Den flygende 
hollender skulle seile rundt Kapp det Gode 
Håp og havnet altså i Wagners oppsett i 
Sandvika som et spøkelsesskip. Den flygen-
de Hollender ender med å synke i Sandvika 
og slik ender også operaoppsettet. 
Filminnspillingen i Sandvika skal gjøres i 
2012. Budsjettet er på 32 mill. kroner der 
inntektene er basert på inntekter fra filmen 
og sponsing. 
 
ROTARYMØTE 16.07. 
Møtested:  Den Nøgne Ø., Rygene. 
Møteleder:  President Mads og turkomiteen. 
Program: Sommertur til Den Nøgne Ø,  
Fremmøte: 55% 
Turen gikk fra rutebilstasjonen i Tvede-
strand i 2 busser med 52 deltakere. Vi har 
vel aldri vært så mange, men så var turval-
get til Den Nøgne Ø også svært populært. 

Selskapet ble stiftet i 2002 og produserer i 
dag over 40 forskjellige ølsorter. I 2010 var 
produksjonen over 400 000 liter og ekspor-
ten rundt 30% til andre land som USA, 
England og Skandinavia. 

Vi fikk en flott omvisning med prøvesma-
king av 6 forskjellige øltyper med tilhøren-
de smaksprøver av ost, kaviar, pølse, kjeks 
og sjokolade. Alt smakte fortreffelig og 
stemningen ut over kvelden var stigende. 
Etter rundturen i fabrikken var det mulig å 
få kjøpt en kasse med 6 forskjellig øltyper 
vi kunne ha med hjem til videre prøvesma-
king. En vellykket sommertur både for 
sommergjestene våre og for oss faste med-
lemmer.  

ROTARYMØTE 23.07.  
Møtested: Rotarykjelleren 
Kveldens program: Gina Lund: Arbeidets be-
tydning for vår velferd, og litt om hennes hver-
dag. 
Møteleder: Innk. president Oddvar Pedersen 
Frammøte: 55% 
Gjester: Marie Kjeldsrup, Lillian Vesterkjær, 
Eivind Vesterkjær, Finn Biering, Odd Fager-
land, Gunnar Solvang, Per Berg  og Kjell Lund. 
Oddvar Perdersen ønsket velkommen til dagens 
møte og spesielt alle gjestene. Han takket alle 
medlemmene og gjestene som var med på som-
merturen, 16.juli, til Nøgne Ø i Grimstad. Det 
var rekorddeltagelse, hele 52 personer, og vi 
måtte ha 2 busser. Det ble en festlig og vellyk-
ket tur. 
Gina Lund – Arbeidets betydning for vår vel-
ferd, og litt om hennes hverdag. 

 
Gina Lund er jurist, og har nå permisjon fra Jus-
tisdepartementet. Hun jobber nå som statssekre-
tær. Jobber for Hanne Bjurstrøm som er arbeids-
minister. Når statsråden er på ferie, er det hun 
som er vikar. Jens Stoltenberg og Eirik Schøtt-
Pedersen har hver sin statssekretær. 
Arbeidsdepartementet er organisert slik at det er 
gjort en arbeidsfordeling. Gina har ansvar for 
økonomisk sosialhjelp, Nav trygdeytelser, osv.  
Nav er tidkrevende. Hun har i tillegg arbeids-
markedsmakro. 
Arbeidsinnvandringen er utrolig viktig for lan-
det vårt. 
Areidsdepartementet har 200 ansatte.  
Gina er politisk rådgiver, hun har vært det tidli-
gere i 1991. Dette er en krevende jobb, og man 
må være genuint opptatt av politikk. Den jobben 
er ikke noe man søker på, den blir man tidbudt. 
 
Hverdagen hvordan er den? 
Arbeidsdagen starter grytidlig. Balansen mellom 
hva som media er opptatt av og hva som er rea-
liteten, er en viktig oppgave å få riktig ut i me-
dia. Gina bruker masse tid på media. På mor-
genmøtene fordeler de ansvar/arbeidsoppgavene 
om å svare/besvare mediasakene. 
 
Norge har den høyeste andelen av folk i arbeid. 
En av de gruppene som vokser, som står utenfor 
arbeidsmarkedet, er de unge. 
Det er nå fokus på hvor viktig arbeid er for hel-
se. Arbeidet har betydning for vår helse. For de 
fleste mennesker, så er arbeidet også en del av 
det sosiale livet. 
Det er også viktig med flest mulig med mest 
mulig utdanning. De som faller helt utenom sko-
lene, er muligens de som trenger mest oppføl-
ging. 
Gina Lund har fordypet seg litt i arbeidsmarke-
det på Agder. Hun mener det er utrolig viktig å 
få kompetanseløft på Sørlandet. Hun har f.eks 
vært på Sørlandet Sykehus, der de har fått mid-
ler fra staten til å hjelpe å løse deltidsproblema-
tikken. 
 
Nav Tvedestrand har nettopp ansatt en ny til-
takskoordinator. Dette er veldig positivt for 
Tvedestrand. 
Vi takker Gina Lund for et interessant foredrag, 
og håper hun kommer tilbake til oss i rotarykjel-
leren en annen gang også 

Ellen Nora B. 
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Foto: Oddvar P. 


