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Berit åpnet møtet med å spille av sangen « Har du fyr har du løkter langs din vei» fremført av 

gruppen Hekla Stålstrenga.  Denne sangen var gjennomgangsmelodi på distriktskonferansen 

og ble avspilt til ære for Distriktguvernør  (DG) Erik Gran og ektefelle Grete Gran. 

 

Gjester:  ektepar fra Austra, DG  Erik med kone Grethe og ADG Per Simon 

 

19 deltakere totalt 

 

Ingen bursdager 

 

Distriktskonferansen: 

Anbefaler alle å delta. Neste år i Lyngdal i september 

Anne Richert holdt hovedforedrag. Eget firma i Berlin. Hun er « et fyrverkeri» og flink til å 

presentere. Hvordan hjelpe flyktninger? Må kunne engelsk for å kunne gå videre, og har fokusert rundt 

dette. Ett prosjekt var en APP som hjalp til å forstå det tyske samfunnet.  

 

Foredrag om Polio. Lege Hanne Nøkkleby. Afganistan og Pakistan har fremdeles noen tilfeller. Må stå 

på for å bli kvitt siste rest. 

 

Lege med 7500 fallskjermhopp. Hvor lenge klarer vi mennesker å holde fokus? Svar: 12 sekunder. 

Alltid starte med å sette menneskene/elever på sporet. Få en pangstart som spiller på følelser. 

 

DSB bidragsyter. Hva de har ansvar for. Praktisk eksempel: på ferie i New York. Beskrev hvor sårbare 

vi er i forhold til f. eks. Strømforsyning. 

 

En mann fra Harstad som ble lam fra ryggen og ned pga strøm. Presenterte prosjektet for brannskadde 

barn i Etiopia.  

 

Vi vant igjen!  19 medlemmer i vår klubb betaler månedlige bidrag via avtalegiro- Det ligger flere like 

bak oss så vi må stå på. 

 

DG Erik: 

Veldig fornøyd med distriktskonferansen og at den er ferdig. 

Opptatt av industri og industrihistorie. 

200 kr seddelen med Christian Birkeland. Opptatt av sol og solflekker, nordlysforskning. Den første 

som kunne forklare årsaken til nordlyset. Trodde inntil da at lys var bølger. Han lagde en fysisk 

modell som illustrerte at lys også er partikler. Lagde to observatorier i Nord-Norge. 

 



Møtte Sam Eide og sammen gikk de sammen for å konstruere en elektrisk kanon. Aksellerasjonen 

øker hele tiden i løpet på en elektrisk kanon i motsetning til en kruttdrevet kanon. 

 

Først når Sputnik ble sendt opp at man kunne verifisere at lyset var partikler. 

 

DG Eriks første møte med Rotary var mens han gikk på gymnaset. Yrkesveiledning fra Rotaryanere. 

Gikk med nålen, og var engasjerte selgere av sitt eget yrke. Begynte i Trondheim og tok 

diplomoppgave på Kjeller. Har arbeidet for Kongsberg  Våpenfabrikk, Raufoss og Hydro. 

 

Han lage modeller for elektrolyse i Årdal. Tyskerne startet med å bygge Årdal. Hydro fikk tilbud om å 

ta over, men ville ikke. ÅSV etablert. 

 

Rotary: 24 tagger på hjulet. Tannhjul som symboliserer at det skal vær i drift hele døgnet. 

 

Reklamerte for å bli guvernør: Mye jobb, men svært givende. Får opplæring. Kurs på Gardermoen, på 

guvernørskolen i San Diego. Ektefelle Grethe har blitt medlem i Ferder Rotary.  

 

Vi er heldige som lever i den tiden vi gjør. Har det veldig bra i Norge. Noe av det viktigste vi gjør er 

ungdomsutveksling som er et viktig redskap i fredsarbeid . Utryddelsen av polio. Har regnet ut at 

Rotary har berget 16 mill mennesker fra å få polio. Har kommet 8 tilfeller polio i år så vi er ganske 

nær nå.  

 

Det fine med deltakelse på convention er at man møter en mange interessante mennesker. Flotte 

foredrag og mange mennesker med godt humør. 46 mill slaver i verden. Har ladri vær så mange. 

Hovedsakelig innen produksjon (80% ) og sexindustri (20%) .  

 

«Rotary making a difference» er mottoet til vår nye verdenspresident Ian Riseley.  Hver og en kan vi 

gjøre mye godt, men enda sterkere i en organisasjon. 

 

På guvernørkurset i San Diego var det > 500 deltakere mens det var vel hundre kvinner. Her har 

Rotary en job å gjøre. 

 

Distrikt 2290 er veldig bra drevet og DG Erik ønsker å drive dette videre. 

Telemark har greid holde medlemsmassen stabilt. Trivsel i klubbene viktig for å få nye medlemmer. 

 

Guvernørbesøket ble avsluttet med et hyggelig samvær der det ble servert fiskesuppe. 


