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03.09.13 Kvinners stemmerett v/journalist Elisabeth Vogt 
Past president Robert åpnet møtet med å tenne lyset for fred og vennskap, ønsket oss velkommen, 
gratulerte Rotary-medlemmer med dagen og ga oss litt Rotary-stoff og vår nye AG Per Oscar Saugestad 
var til stede. Dernest ga møtelederen ordet til Elisabeth Vogt som var kveldens foredragsholder. 
 
Elisabeth Vogt var for kort tid siden journalist i Moss Avis, til å begynne med eneste kvinnelige og med 
god kjennskap til det å arbeide i et mannsdominert miljø, og ville nå holde foredrag om norske kvinners 
kamp for stemmerett, et 100 års minne. Hun valgte å fremsi historien som foredrag fremfor som skuespill, 
noe hun allerede hadde gjort, men som hun mente ikke fristet til gjentagelse. Men foredraget ble jo en 
slags skuespill likevel, og vi følte godt at hun levde seg godt inn i rollen som kvinnelig forkjemper for 
kvinners stemmerett. 
 
Hun fortalte om strømningene i samfunnet for noe over 100 år siden, og om kvinnenes stilling i samfunnet 
den gang. Den var ikke god. En gang var det kvinnene som styrte. De stelte hus og barn og lagde mat og 
klær og var absolutt bestemmende i familien, mens mennene var ute og kriget eller jaget villdyr eller 
gjorde ingenting. Men så kom Paulus og sa at kvinnens plass var på kjøkkenet, og hun skulle tie i 
forsamlinger. 
 
Da var det gjort, og kvinnens plass ble på kjøkkenet og hadde ingenting å si. Hun ble mannen underdanig, 
og mannen visste godt hvordan han skulle holde kvinnen hjemme og unna det pulserende liv i politikk og 
arbeidsliv. De lurte svært på hva som ville skje  hvis kvinnen skulle være med på det. De hadde ikke 
kapasitet til det, og kvinnens plass var på kjøkkenet. Grøten skulle svi seg om ikke de passet sin plass der. 
Dessuten ville kvinnene miste sin kvinnelighet, og det ville være katastrofalt. 
 
Foredragsholderen nevnte en del kvinner som spilte en spesielt viktig rolle i denne frigjøringskampen, 
som for eksempel Camilla Collett, Fredrikke Qvam, Gina Krog og Fernanda Nissen, men også Anna 
Hagman i Moss spilte en stor rolle. Anna Rogstad var første kvinne på Stortinget i 1911, og hun 
forhandlet frem vedtaket 13.6.1913 som sa at alle norske kvinner over 25 år skulle ha stemmerett. Men det 
gikk lang tid før dette fikk noen effekt. Kvinnelig stemmerett ble oversett, og kvinnene måtte lokkes inn i 
politikken. 
 
Og hvor langt er vi kommet i dag? Har vi full likestilling? Er kvinnene med overalt, f.eks i Rotary? Og i 
styrer og slikt rent generelt? Det er nok ennå en vei frem, og er det nok at vi har kvinner med i politikken? 
Nei, og når politikerne ikke lenger bestemmer alt, men blir manipulert av lobbyister, er vi ille ute – og 
demokratiet likeså. Men det er en annen sak som vi får diskutere en annen gang. 
 
Møtet ble avsluttet med summing og trekning av vinflasken som denne gang ble vunnet av en av våre 
kjære gjester. 
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10.09.13 Klubbens indre liv – info og status på prosjekter, regnskap m.m. 
Presidenten tente lys for fred og vennskap. 
Hun informerte om at Guvernørens månedsbrev ligger på hjemmesidene til Distrikt 2260. 
Årsrapporten er sendt alle medlemmer. 
Det er avholdt et seminar om medlemsutvikling, hvor ingen fra vår klubb kunne møte, men kompendiet 
vil bli sendt alle medlemmene. Hun gjennomgikk høstens program. 
 
Biørn Borge holdt årets første 3 min. Han snakket om årets stortingsvalg sett fra en velgers side. Han var 
tidlig ute for å avlegge sin stemme, og hørte valgleder lese opp fra valgloven. Han opplevde det 
høytidelig. Ellers var eneste spenning denne valgdagen om SV ville komme over eller under 
sperregrensen. Og alle partier var ”glade” etter valget. Hans konklusjon: Det må være ok å være politiker i 
Norge! Han oppfordret oss til å ta en tur til visse strøk i Moss. Vi har slum i Moss! 
 
Per Sedal la fram regnskapet for Mosseheftet. Overskudd etter gaveutdeling er  
kr. 17.090,43. Dagens styre må drøfte om vi skal dele ut gave i forbindelse med Mossegallaen i februar. 
Det må avklares om kommunen vil fortsette tradisjonen med å kjøpe Mosseheftet annet hvert år. 
Medlemmene oppfordres til å komme med forslag til aktuelle bidragsmottakere. 
 
Neste Rotarymøte, 17. sept, vil Kyrre Nakkim foredra om ”Valget og den politiske situasjon framover”. 
Rotaract fra hele fylket inviteres. De andre klubbene i distriktet og gjester er velkomne. 
 
Cecilie Schønfeldt orienterte om ”Vision for all-prosjektet”. De har nok briller, men trenger flere 
sponsorer til å bidra med reisemidler. Vi bør ha en varig finansieringsordning til reiser, og prosjektet bør 
bli selvgående i Ecuador. Ellers trengs hjelp til dugnad med å klargjøre briller. Prosjektleder er på plass, 
men prosjektplan må utarbeides. Neste reise er i begynnelsen av februar. 
 
Lars Borgestrand orienterte om Ryla. 6. – 9. Mars 2014 arrangeres Rylakurs på Fredriksten festning for 
ca. 60 ungdommer fra 18- 25 år. 
 
Et skiv fra Marte Reier, sekretær i Bratsbergs fond, ble lest opp. 
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17.09.13 Valget og den politiske situasjonen fremover v/ politisk red. i NRK Kyrre Nakkim 
 
 
 
24.09.13 Olje og gass v/ Bengt Lie Hansen m/ erfaring fra Hydro, Statoil m.m. 
Bengt Lie Hansen har 37 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Han har bl.a. vært byråsjef i Olje- og 
energidepartementet med ansvar for oppfølging av Statfjord-prosjektet, assisterende direktør i Deminex 
Norge, direktør i Norsk Hydro – herunder direktør for Ormen Lange-prosjektet, og har vært president for 
Hydro og Statoil i Russland. I tillegg er han professor II ved Nordområdesenteret i Bodø samt medlem av 
det Russiske Vitenskapsakademi. Han er nå non-equity partner i Advokatfirmaet Selmer DA. Det må 
samtidig tilføyes at Bengt Lie Hansen er en gammel Mossegutt som i år feirer 45 års jubileum som russ på 
Moss Gymnas. 
 
Det var stort fremmøte i Bjørnebo til et meget interessant foredrag.                        
Tittelen var i seg selv ganske omspennende, men det ble etter hvert mest om nordområdene og da selvsagt 
om relasjonene mellom Norge og Russland. Dette var åpenbart et tema som foredragsholderen kjente, 
både fra utsiden og innsiden. Med sin lange erfaring fra område kunne han fortelle om oljebrasjens spede 
begynnelse, om konflikt og samarbeid med russerne og om dagens situasjon. Foredraget var så spekket 



med informasjon at det kun kan gjengis i stikkordsform: Det finnes store forekomster i nord- områdene. 
Russland sitter på en fjerdedel av det man overskuer i verdens i dag. Lite er utvunnet på grunn av 
mangelfull teknologi og vanskelig tilgjengelighet. Særlig er det gjort lite i havområdene. Norge som er 
ledende i verden på dette felt bør kunne bidra sterkt her. Russlands administrative og politiske 
særegenheter skaper vanskeligheter for et konstruktivt samarbeid, men foredragsholderen hadde tro at det 
ville komme. Selv om det kunne ta lang tid. Han pekte på at forutsetningene for et slikt samarbeid var at 
man var godt kjent med russiske forhold generelt, - historie, religion, litteratur, psyke, m.m., og ikke bare 
olje og gass.  
Tilslutt gav Bengt Lie Hansen for sine erfaringer med russisk lynne som er sterkt knyttet til lange historie 
som nasjon.  
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