
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 
 

Dato År Referent 

7. september 2017 Øystein Haugen 

 

Følgende møtte til klubbmøtet 7. september: 
Svein Tore, Bjørn Eirik, Ragnar, Asbjørn, Per Sanni, Olav Gaute, Nils, Egil, Øystein. 
Vi må ta i betraktning at mange medlemmer var reist til jubileumsfeiring i Rotenburg 
denne helgen. 
 
I president Olas fravær ledet Bjørn Eirik møtet med stø hånd. 
Det var ingen bursdager å markere. 
 
Noen tanker om 7. september: 

- Det er nasjonaldag i Brasil 

- Elisabeth I av England ble født i 1533 

- Under Napoleonskrigene i 1812 vant den franske "La grande armée" slaget ved Borodino 

og fikk fri vei mot Moskva. 

- Det antagelig siste eksemplaret av "pungulven" døde i en dyrehage i Australia i 1936 

- Tyske Luftwaffe innledet terrorbombingen av London i 1940 

- I 1949 ble Konrad Adenauer valgt til Vest-Tysklands første forbundskansler. 

- Den danske forfatteren Karen Blixen døde i 1962 

- Den britiske musikeren Keith Moon døde i 1978 

- I 1998 ble det amerikanske IT-selskapet Google etablert denne datoen 

- En flyulykke i 2011 medførte at flesteparten av spillerne på det russiske ishockeylaget 

Lokomotiv Jaroslavl omkom. 

Visdomsord av den danske kritiker og litteraturforsker Georg Brandes minnet oss på at 
det er DAGEN I DAG vi kan gjøre noe med.  Gårsdagen glapp ut av hendene og dagen i 
morgen vet vi ikke noe om.  Verd å tenke på hver dag! 

Det ble diskusjon om programmet framover. 

 Det som ligger på nettet stemmer ikke med det vi tidligere har fått presentert.  
Det står bl.a. at det blir hyggekveld 12. oktober, mens vi tidligere har hørt at 
hyggekveld vil være 14. september. 
Vi håper på en avklaring, slik at vi vet hva som skal skje.   

Heldigvis ble ikke dagens møte avlyst, selv om flere medlemmer er bortreist. De fleste er 
likevel hjemme. 



Vi har heldigvis en profesjonell fotograf blant oss, og Bjørn Eirik viste oss et vell av bilder 
fra sine lange karriere i NTB / Scanpix. 

 Det går ikke av å referere alle disse, men det var stor spennvidde fra  

 Kongelige reiser og begivenheter,  

 Store idrettsarrangementer,  

 Mange profilerte politikere. 

 Spesielle høydepunkter:   

 Angela Merkels "kløft" under åpningen av operaen i Oslo,   

 En bedugget Jeltsin sammen med Gro og Sonja   

 Stoltenberg og Arafat 

 Obama og Jagland på Nobelprisutdeling 

 Og mye annet … 

 
Bildene var svært imponerende. 
 
Øystein vant vin og Ragnar fikk nappet i konjakken. 

 


