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15 medlemmer var tilstede. 

President Bjørn leda møtet og minna om TRF1–kurset i Porsgrunn 28.09. 

Ingen bursdager var registrert. 

Presidenten satte dagen i dag inn i et morsomt, personlig perspektiv. 8. september i 1915 foretok 

Trygve Gran den første flyging i Nord–Norge2. Muligens inspirert av denne bragden kjøpte 

Presidentens far seg sitt eget fly, som ved ett tilfelle feilaktig ble meldt styrtet bak Ekebergåsen i 

Oslo. Den samme fader hadde for øvrig seks timers øvelsesflyging bak seg før flysertifikatet ble 

utstedt. 

 

Nils holdt dagens 3-minutt, der temaet var «keiserens nye klær». Han henviste til Olav Tveitereid 

som angivelig kunne holde to foredrag: Gamle hus i Drangedal og Om psykopater. Ting er enkle, 

mente Nils og fortalte om hvordan enkelte advokater stilte med tykke bunker av papirer i rettsalen 

bare for å imponere. Men rettsspørsmål er like – og vi lar oss ofte lure av forståsegpåere. Det 

samme gjelder oljefondet – som ikke klarer å matche børsindeksen med sine investeringer. Det er, i 

følge Nils, liten grunn til å la seg lure av aksjehandlere eller jurister. 

 

Anders holdt kveldens hovedforedrag. Han ønska å gi oss en innføring i hva Rotary er, bakgrunnen 

for Rotary, hvordan organisasjonen oppstod, og hvorfor Rotary i dag teller 1,2 millioner 

medlemmer verden over. 

Grunnleggeren av Rotary, Paul Harris (1867–1947), vokste opp i Chicago i siste halvdel av 1800-

tallet. Chicago rundt 1900 var en sterkt voksende by, ikke minst fordi byen ble et viktig trafikk- 

knutepunkt. I 1920 var Chicago USAs tredje største by og en enorm smeltedigel. Alle 

verdensreligioner var representert i byen, og mafiaen og fagforeninger sto dessuten sterkt. Det var 

en tøff kamp for tilværelsen i et samfunn der det var vanskelig å stole på fremmede. Paul Harris 

forstod viktigheten av relasjonsbygging – skulle man lykkes, måtte man finne mennesker man 

kunne stole på og samarbeide med. Den første spiren til Rotary var en forening som vandret rundt 

fra arbeidsplass til arbeidsplass for å danne seg et bilde av de forskjellige virksomhetene. For 

medlemmene av denne foreningen var samfunnsansvar en selvfølge. 

Anders kom også inn på sin tid som distriktsguvernør. Ikke minst trakk han fram den store 

opplevelsen han hadde av å møte på Rotary International Convention. Han mente det nå var på tide 

at Ulefoss Rotaryklubb kunne få fram en kandidat til guvernørvervet. 

                                                 
1 TRF = The Rotary Foundation, eller Rotaryfondet. 

2 Året før, 30. juli 1914, fløy Tryggve Gran som den første over Nordsjøen, på 4 timer og 10 minutter fra Cruden Bay i 
Skottland til Revtangen på Jæren med et Blériot-fly. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Tryggve_Gran


Anders vil komme tilbake med flere foredrag om Rotary. 

 

Noen av lederne av komiteene fikk ordet for å oppsummere peismøtene. 

Anders refererte fra programkomiteen. Bl.a. mente han at når klubben har foredragsholdere utenfra, 

er det viktig at flest mulig møter. Klubbens medlemmer ble oppfordret til å ta med seg sine 

respektive. Han minnet oss også om ansvaret vi alle har for å rekruttere nye medlemmer til klubben. 

 

Irene informerte om at fest og kameratskapskomiteen hadde besluttet at prisen for hyggekvelder nå 

er 200 kr uten alkohol og 350 kr med alkohol. 

Einar ba oss innstendig om å finne en kandidat som kan sendes ut på ungdomsutveksling. Han 

refererte også litt fra samarbeidet med Bø og Notodden. 

Kvelden vin ble vunnet av Kolbjørn mens Irene fikk sitt andre (!) napp i konjakken. 

   

 

     

   


