Langesund Rotaryklubb – møtereferat 07.11.12

Presidenten ønsket 12 medlemmer velkommen til klubbmøte, hvor hovedgjesten, bibliotekar
Marianne Harestad fra Bamble Bibliotek, skulle kåsere om høstens bøker.
Med utgangspunkt i Odd Børretzens bortgang i forrige uke, leste Sissel Berit et essay av ham: ” Hva
tror vi på?” som er en tankevekkende drøfting om alt var bedre før, hvor sett med våre øyne, folk var
mindre opplyst og kommunikasjonen var mer tidkrevende.
Tigris fikk oppmerksomhet av Ida, som fortalte om Rogers uhell hvor han sist søndag falt i sjøen ved
brygga hjemme, og lykkeligvis fikk assistanse av nye naboer for å komme opp av vannet. Det hadde
vært en ” nær-drukning-opplevelse” som endte vel!
Bibliotekaren fikk så ordet, og omtalte i tur og orden:
•

Leif Enger: Ned til elva. Forfatteren er amerikansk med norske aner fra Hedmark. Boka ble
utgitt i 2001 (USA) og oversatt og utgitt i mange land, så også Norge denne høsten. Hun trakk
fram gode personbeskrivelser, hvor den handler om en far med tre barn. Den er spennende
og engasjerende. Read it!!

•

Natasha Solomons: Fortellinger i fiolinen. Forfatteren er britisk og omhandler tiden før/under
2. verdenskrig. Hovedpersonen Elise, er av jødisk overklasse og bor i Wien. Etter hvert som
nazistene før større makt, unnslipper hun som mange andre til utlandet. Elise havner i
England hvor hun uten kokekunnskap, men med en tykk kokebok får huspost hos en
enkemann på et gods. Det blir litt om kulturkollisjon, og motsetning mellom tjenerskap og
hersker. Stadig vekk lever Elise på familiens drøm om å komme til Amerika………

•

Bernt Rougthvedt: Dødspillet. Han er lokal forfatter, vokst opp på Bøle, Skien. Boka er en
biografi om motstandsmannen og sabotøren Gregers Gram. Den er en leservennlig historisk
fagbok med rikelige noter og illustrasjoner.

•

Rachel Joyce: Harold Fry’s utrolige pilgrimsferd. Igjen en britisk forfatter, som debuterer med
denne boken etter en karriere som hørespillforfatter for BBC. Boken minner litt om Forest
Gump. Hovedpersonen er en pensjonert bryggeriagent, som nær tilfeldig legger ut på
vandring fra Wales til Skottland for å besøke en dødssyk tidligere kollega. Så lenge han er
undervegs, mener han kollegaen holder seg i livet. Under vegs er det forviklinger og han får
krydret sin tidligere kjedsomhet.

•

Torbjørn Færøyvik: Maos rike. Boken er en koloss, med stort noteapparat og bygger på
forfatterens store Kinakunnskap. Undertittelen er ”En lidelseshistorie” som henspiller på
folkets offer og lidelser i kjølvannet av Maos posisjoner. Mange tidligere skulte kilder er nå
blitt tilgjengelig, og dette har åpnet for ny innsikt og detaljer. Den fremholdes som uventet
tilgjengelig og lettlest.

•

Hillary Jordan: Missisippi. En prisbelønnet bok, utgitt i 2009. Handlingen foregår i Texas i
utmarken, i tidsepoken mellomkrigstid til gjennom verdenskrigen. Handlingen utspilles og
gjengis gjennom hovedpersonenes ulike øyne. Et ikke uvanlig forfatter-triks. Vi opplever
rasemotsetninger, fattigdom, Ku-Klux-Klan holdninger og naboskap på godt og vondt.

Avslutningsvis blir det noen spørsmål knyttet til situasjonen bokbransjen for tiden,
interessemotsetninger og innflytelse, nye medier med mer.
Presidenten minnet oss alle om at neste møte bl.a. har årsmøte som en viktig programpost. Mer
informasjon følger etter hvert. Hun hadde også med hilsen fra Edrund som sto midt i pakkehaugen!
Det hadde vært mye og god hjelp, også fra klubbens medlemmer. Den nærmeste utfordringen var
morgendagen når traileren skulle fylles. Da ville ekstra hender være gode å ha!
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