
 

REFERAT FRA HYGGEKVELD MED 
GUVERNØRBESØK 
 

Dato År Referent 

12. oktober 2017 Øystein Haugen 

 

    

Følgende møtte til hyggekveld og guvernørbesøk 12. oktober: 

Ola VG, Kolbjørn, Einar K, Carl Diderik, Miklos, Hans, Olav Gaute, Svein Tore, Bjørn Eirik, Per 
Sanni, Asbjørn, Ragnar, Per Harald, Øystein. 

Besøk av distriktsguvernøren er årvisst, og i år er Erik Gran fra 
Tønsberg guvernør i vårt distrikt, 2290.  Han hadde med seg 
assisterende guvernør Per Simon Mustvedt.  Ulefoss var den 25. 
klubben han besøkte i høst, og det gjenstår 19.  (Litt av et 
maratonløp). 

Presidenten og styret hadde hatt et formøte med gjestene 
hjemme hos Ola VG på Berget.  Møtet hadde vært lærerikt og 
motiverende ifølge Ola, og det hadde vært mest fokus på 
medlemsvekst og The Rotary Foundation (TRF) Det ble også 
orientert om vår ungdomsutveksling og kontakten med 
vennskapsklubbene. 

Etter nydelig fårikålmiddag fra Årnes, med tilhørende drikke, 
var det tid for guvernørens tale til klubben.  Erik Gran er en lun 
og velformulerende mann, og innlegget hans var en herlig 
blanding av Rotaryinformasjon og industrihistorie.  Det passer 
godt sammen, siden Rotary er en yrkesorganisasjon. 

Han fortalte om sin egen yrkeskarriere, helt fra utdannelse ved NTH 1967-71, Institutt for 
Atomenergi på Kjeller, Årdal og Sunndal Verk, Hydro og Norcontrol. 

 Hans hovedinteresse 
jobbmessig har vært 
matematiske 
beregningsmodeller, 
styringssystemer og 
simulatorer.  Han trekker 
fram god bedriftskultur og 
yrkeskodeks i for eksempel 
Hydro og Statoil. 

Rotarystoffet han valgte å 
fokusere mest på var: 

Guvernør 2017-2018, Erik Gran 

Det var intet å si på stemningen!  
Assisterende guvernør Per Simon Mustvedt til venstre. 



 Rotarytankegangen skal være med oss i alt vi gjør, 24 timer i døgnet (symbolisert ved at 
rotaryhjulet har 24 tenner). 

 At Rotary som stor organisasjon kan 
bidra til "Making a Difference" – å 
utgjøre en positiv forskjell – som er 
RI-president Ian Riselys motto for 
dette året 

 Ungdomsutvekslingen (8000 
studenter hvert år er fredsskapende 
arbeid) 

 De 6 fredssentrene som Rotary har 
med fokus på konfliktløsing og 
fredsarbeid 

 Utryddelsen av polio 

 The Rotary Foundation 

 Rotarys fokusområder 

 Bekjempelse av slavearbeid 

 

Taffelet ble så avsluttet med bløtkake og kaffe (og godt drikke til de som ønsket det og ikke 
kjørte bil). 

Per Harald fant fram munnspillet, og framførte to vakre melodier: «Så spiller vi harmonika» 
(Erik Bye/ Sigmund Groven) og en folketone fra Bø etter tekst av Landstad.  Det er alltid et 
høydepunkt når Per Harald spiller! 

Guvernøren fikk overrakt en "Ulefossdame" som et minne fra sitt besøk på Ulefoss. 

Øystein vant vinflaska. Vår gjest, Per Simon, vant et napp, men fikk da en flaske vin isteden.  
Bordpynten ble også loddet ut, og det var Per Harald, Miklos og Olav Gaute som fikk med seg 
røsslyng hjem. 

Takk til festkomiteen for strålende ramme rundt kvelden! 

 

Fårikålkara! Det var slett ikke noen usmak på maten … 

Gaveoverrekkelse. Ulefossjenta, Ulefossdamen, Eros og Psyche – kjært barn har 
mange navn! 

https://www.rotary.org/en/meet-ian-riseley-new-rotary-president
https://www.rotary.org/en/meet-ian-riseley-new-rotary-president
https://no.wikipedia.org/wiki/Cupid_og_Psyche

