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President Bjørn leda årets første møte i et noe hustrig møtelokale, der flere av 

medlemmene valgt å beholde ytterjakkene på. 

Presidenten ønska oss godt nytt år, og kunne med tilfredshet konstatere at hele 18 

personer hadde møtt opp.  

Det ble klappa for to jubilanter, Ola V. G. – 60 år og Nils J. 70 år. I tillegg hadde også 

Einar E. og Olav G. G. fylt år siden sist. 

Olav G. G. hadde kveldens 3- minutter og inviterte klubben til golfbanen for å besiktige 

fornminnene som Norsjø Golfpark er velsignet med. Vi gleder oss til dette når været har 

blitt varmere. 

Kvelden var viet president Bjørn som starta med å holde en oppsummering over halvåret 

som har gått. Ikke minst trakk han fram Fest- og kameratskapskomiteen som etter hans 

(og i grunnen alles) mening har gjort en usedvanlig god jobb, på tross av at de har vært 

noe dårlig bemanna. Olav G. G. meldte seg straks som nytt medlem i Fest- og 

kameratskapskomiteen – sporty og flott gjort, Olav! 

Presidenten mente hjemmesida med møtereferatene nå virkelig fungerer godt. Han 

berømmet også Programkomiteen som har arbeidet meget bra og sørget for mange gode 

foredragsholdere. 

(Tilføyelse fra hjemmesideredaktøren: Presidenten berømmet dessuten Månedsbrev-

komiteen, som sørger for gode og utfyllende referater fra møtene.)  

Neste halvår ser også ut til å by på mange perler – allerede førstkommende torsdag får vi 

besøk av orlogskaptein Thomas Slensvik fra Forsvarets stabsskole. Han vil ta for seg 

situasjonen i Irak og Syria. Om 14 dager – altså 19. september - kommer 

avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, Kjell Solheim, for å snakke om veier i Telemark, 

med hovedvekt på midtfylket. Dette møtet holdes i kinosalen på Samfunnshuset, og Holla 

historielag er medarrangør. Anders meldte seg frivillig til å stå i døra og ta 

inngangspenger (kr 50). Kolbjørn er back-up for ham. Knut sørger for vekslepenger. 

Inngangsbilletten fungerer også som lodd, og det blir trekning av ei ulefossjente og flere 

bøker før møteslutt. Klubbmedlemmene ble oppfordret til å reklamere for arrangementet 

blant venner og bekjente. 



Ola V. G. har utarbeidet et program for et lokalt, lite prosjekt i klubbens regi: Ulefoss 

rotaryklubb skal avholde et seniorkurs i bruk av mobiltelefon på RIBO i løpet av våren. 

Det vil bl.a. gis opplæring i å: 

 Sende og slette SMS (tekstmeldinger) og MMS (bildemeldinger) 

 Lagre kontakter og opprette kontaktgrupper 

 Ta bilder og lagre bilder 

 Søke på internett med mobilen 

Klubbens medlemmer skal være «med-kursholdere». Vi vil få opplæring av Ola. 

Opplæringa og kurset vil bli avholdt på torsdager. Odd bifalte det gode initiativet, og 

trakk fram at et lignende kurs for fire-fem år siden hadde blitt mottatt svært positivt. 

Per Harald hilste fra våre Rotaryvenner i Indonesia. Der er man fortsatt engasjert i diverse 

vannprosjekter. Klubben ser gjerne Ulefoss rotaryklubb som samarbeidspartnere i videre 

prosjekter.  

Einar hilste fra Rotenburg og minnet om at vår tyske vennskapsklubb feirer sitt 50-års 

jubileum 9. september. Vi er invitert! 

Den samme Einar berømmet Bjørn for å ha gjort en utmerket jobb det halvåret han har 

tjenestegjort. 

Kolbjørn kom med nyttårshilsen fra Assens og minnet om ungdomsarrangementet til 

sommeren. Vi må bestemme oss for tidspunktet. 

Olav G. G. uttrykte bekymring for at kommunen nå kunne finne på å selge det gamle 

banklokalet der vi har våre møter. Rådmannen har fått i oppdrag av kommunestyret å se 

på dette. Nils J. prøver å oppspore leiekontrakten vi har med kommunen. 

Presidenten leste opp Guvernørens månedsbrev. 

Som sedvanlig vant Per Harald vinen. Ragnar fikk nappet.  

 

 

 

 


