REFERAT FRA KLUBBMØTE
Dato

År

Referent

9. mars

2017

Egil Stokken

Tilstede: 15 stykker.
President Bjørn Erik ønsket velkommen, og innledet møtet med interessante
hendelser fra akkurat dagen i dag, 9. mars:


Liv Sonja fødselsdag 6. mars



Sigmunn kom til verden for 65 år siden



1945: Amerikanske B-29 bombefly angriper Tokyo i Japan, under
«Operation Meetinghouse1». Bombingen fører til at over 100 000

mennesker omkommer


1986: Amerikanske dykkere finner mannskapsmodulen
til romfergen Challenger. Modulen er stort sett intakt, og alle de
sju astronautene blir funnet døde inni



Fødselsdag i tillegg til Sigmunn på denne dagen: Thore Skogman, LillBabs og Ingerid Lorentzen



Døde på denne dagen: Kong Sverre
Sigurdsson i 1202

3-minutt:
Jan fortalte engasjert om sin hobby interesse
for gamle armbåndsur, og viste en rekke
fantastisk flotte eksemplarer. Han deltar på
stevner både nært og fjernt, og kunne forsikre
oss om at gamle armbåndsur bare blir mer
verdifulle med alderen, omtrent som oss
mannfolk …
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Mer om dette her: Bombingen av Tokyo (engelsk)

Lommeur og armbåndsur fra
Longines anno 1924.

Har du en Omega, skal den ha 6 omegamerker. Da er den ekte. Jan hadde
lommene fulle av interessante klokker. Longines er favoritten. «Flotte
klokker», uttalte Jan med stolthet. Han viste et prakteksemplar av en
Breitling-klokke. En Omega fra 1961 ble også sendt rundt. Den kvelden
manglet det ikke på skikkelige armbåndsur.
Ragnar hadde noe på hjertet:
Han fikk nylig melding fra Nome kommune om at han måtte fraflytte huset
sitt – men han hadde krav på «en erstatningsbolig», og kunne søke om dette.
Saken er at boligen ble overdratt til sønnen for 15 år siden. Han bor ikke i
Flåbygd, eller i Nome. Regningene på kommunale avgifter ble fortsatt sendt
til en adresse sønnen har flyttet fra for mange år siden. Det burde være
enkelt for kommunale funksjonærer å finne frem til hans nye adresse.
Kveldens hovedattraksjon: Carl Thore Gunnerud fra Ulefoss Idéforum. Tema:
belysning av Holla kirkeruin
Kirkejubileumsåret 2017: Romnes- og Holla kirkeruiner er begge ca. 800 år,
og Holla kirke er 150. Carl Thore presenterte kort programmet for jubileet,
som det er viktig å merke seg. Det er mye som skjer også utenfor uke 38.
Kort presentasjon av Carl Thore: Så dagens
lys på Fjellhamar i 1959. Hans far overtok
Telestrikkeriet i Lunde, og familien flyttet
dit. I 1965 dro Carl Thore til sjøs i ett års
tid, og begynte deretter på teknisk skole
(NKI), 17 år gammel. Der traff han en dame
fra Ulefoss. De giftet seg og flyttet til
Ulefoss, og her står han!
Ulefos Idéforum med medlemmer ble
presentert. To av disse er også medlemmer
av vår klubb: Øystein Haugen og Harald
Eidissen.
Holla kirkeruin har røtter tilbake til
jernalderen, og er ett av Telemark mest
interessante historiske steder. Nome

Carl Thore Gunnerud leverte en interessant
presentasjon av belysningsprosjektet

kommune er eier av kirkeruinen.
Renoveringsarbeider i regi av Riksantikvaren startet i 2012, og pågår fortsatt.
Arbeidene er spesielt konsentrert om fugene i steinmurene. Man håper å bli
ferdig til uke 38.

Ideen til belysning ble unnfanget av et «lyst» hode i 2014. Lyssetting av
denne type ruin med denne spesielle beliggenheten vil bli meget
spektakulært, særlig sett fra rv. 36 når man kommer fra Skien.
Utfordringene med å etablere
belysningen er mange. Spesielt
fremføring av kabler i området
er vanskelig, på grunn av
fredningsbestemmelser. Her er
det ikke r lov til å grave eller
bore, noe som gjør prosjektet
spesielt utfordrende. Men
forumet mener å ha funnet en
løsning, nemlig liming.
Bilde fra Ulefoss idéforums Facebook-side

Totalkostnaden er beregnet til
kr 1 850 000. Finansieringen

ser lovende ut, men forumet mangler fortsatt ca. 270 000 før fullfinansiering.
Forumet har inne søknader som ennå ikke er behandlet. Med positive tilsagn
på disse vil prosjektet være fullfinansiert. MVA gir prosjektet noen
utfordringer, og forumet ser etter løsninger for å unngå denne.

Den opplyste kirkeruinen på Høyden, slik man tenker seg den sett fra rv. 36.
(Bilde fra Ulefoss idéforums Facebook-side)

Ulefoss Idéforum har egen side på Facebook. Den er verd et besøk!

Det var virkelig hyggelig og oppmuntrende å få en presentasjon fra
mennesker som virkelig brenner for utviklende prosjekter i vårt nærmiljø.
Dette ser vi frem til!
Vinen gikk til Jan og nappet til Anders.

