
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 
 

Dato:  06.09. År: 2018 Referent : Øystein Haugen 

   

 
16 medlemmer deltok på møtet:  Svein Tore, Bardur,  Per Sanni,  Irene,  Hans Petter,  Ola Vea,  

Mathias,  Øystein,  Nils,  Einar K.,  Asbjørn,  Hermann,  Knut,  Kolbjørn,  Bjørn Eirik,  Olav. 

 

President Irene ledet møtet, og innledet med å sette dagen i perspektiv. 

 

Dagen i dag - 6. september:  Magnusdagen:  Minnedag for Magnus Olavsson, den gode, konge 

av Noreg og Danmark 1035-1047. 

 

Navnedag:  Sollaug, Siril, Siv 

Det skjedde 6. september. 

1997:   I Storbritannia ble prinsesse Diana gravlagt - Omkom i en bilulykke i Paris 31. august  

 

1991 St. Petersburg fikk tilbake sitt gamle navn - Byen ble kalt Petrograd 1914-1924 og 

deretter Leningrad. 

 

1991: Estland, Latvia og Litauen vart sjølvstendige statar. 

 

1961: Paal Waktaar-Savoy, kjent fra a-ha, ble født. 

 

1920: Norsk dyrevernforbund ble stiftet. 

 

1904: Forfattaren Per Sivle døydde. 

 

1901: Den amerikanske presidenten William McKinley vart skoten. 

 

1879: Politikaren Johan Nygaardsvold vart fødd. 

 

Sitatet 

-Eg gler meg kvar gong eg råkar ein mann som veit kva han vil, og set inn det han kan. (Per 

Sivle) 

 

 

3-minutt v/Svein Tore 

Svein Tore tok oss med på ferieturen 2018. 

Den gikk først til Polen, der de besøkte Leif Anders Skipenes.  Polen opplever framgang og 

blomstring. 



Det gjorde spesielt inntrykk å besøke et minnesmerke fra krigen.  Alle i 

kommuneadministrasjonen i byen der ble tatt av tyskerne, ført til skogs og henrettet.  Det er rart 

å tenke på at det slett ikke er så lenge siden det skjedde. 

 

Deretter gikk turen til Dansebandfestivalen i Seljord.  Med andre ord store kontraster.  Det hadde 

vært en veldig fin opplevelse, på tross av bange anelser på forhånd.  Godt organisert  og 

hyggelige mennesker. 

 

 

Egoforedrag,  Hans Petter 

 

 
 

*  Hans Petter er 45 år, og har bodd på Ulefoss hele livet. 

 

*  Han har mor fra Skafså, far fra Ulefoss, en søster som bor i Flåbygd og en niese. 

 

*  Han har vært aktiv i mange idrettsgrener :  Fotball, ski, håndball, tennis, sykling og friidrett.  I 

friidrett konkurrerte han i kule og diskos, har representert Norge 3 ganger i Nordisk, har 20-25 

medaljer i NM, hvorav 7 gull, og er Kretsmester.  En imponerende liste! 

 

*  Av utdanning har han "Mekken" i Lunde, Sonans studiekompetanse, er ingeniør fra HIT 

(Porsgrunn) innen gass og energiteknikk, samt byggesaksstudier ved UIS (Stavanger) 

 

*  Han har jobbet for Toreskaas Bygningsartikler, Ulefos Jernværk i 5 år, Nome Kommune i 5 år  

(innenfor både helse og teknisk) og er nå byggesaksbehandler i Sauherad Kommune, hvor han 

trives godt. 

 

*  Hans Petter er glad i friluftsliv, jakt og fiske, gå i fjellet og skogen,  Han driver mye 

styrketrening, spesielt for å holde en vond rygg i orden. 

 



*  Han er glad i å reise;  -er i Spania hvert år og har vært  mange ganger i Frankrike.  Et av de 

flotteste stedene han beretter om er Ukraina (Sharkasi), med flotte og hyggelige mennesker.  Det 

er rent og fint og det meste er billig,  men veiene kan være dårlige utenfor byene. 

 

*  Hans Petter har nylig kjøpt seg hus på Berget, men har ennå ikke flyttet inn. 

 

Takk til Hans Petter for en fin  og hyggelig reise gjennom hans liv til nå! 

 

Hermann vant vin, og Olav Å. fikk napp! 


