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07.01.14  Året som gikk  v/ Redaktør Pål Bjerketvedt 
President Siri ønsket medlemmer, reflektanter og gjester velkommen til et nytt Rotary år og tente lys for  
fred og vennskap. 
Cecilie Schønfeldt beklaget å måtte meddele at årets reise til Equador må avlyses. De har ennå ikke fått 
nødvendige godkjenninger fra Equador for å kunne reise dit og gjennomføre planlagt hjelpearbeid i 
”Vision for all”. Det vil bli vurdert om hele prosjektsatsningen må avsluttes. 
 
Hovedkåsør på kveldens møte, sjefredaktør og adm. direktør i NTB, Pål Bjerketvedt,  ga oss et interessant, 
morsomt /”på skrå”og elegant framført ”Blikk på nyhetsåret 2013”. 
Noen høydepunkter som ble trukket fram: 
Den største og mest dramatiske nyhetssak for oss i Norge var terrorangrepet mot raffineriet i Alger i 
januar. 
Krigen i Syria overskygger alt. Kampen mot kjemiske våpen har startet. 
Den enorme naturkatastofen på Filippinene. Kampen for å overleve og oppbygging av landet var/er 
dramatisk. 
Årets navn er Snowdon. Utløste debatt om overvåking. 
Angela Merkel, ”hun som aldri gir seg”. 
Norge i den store verden, nye idrettsstjerner: Tutta og Magnus. 
 
I Norge resulterte Stortingsvalget overgang fra Stoltenberg til Solberg.  
Årets hilsen:  Morna Jens (Siv Jensen) 
Årets fadese: Jagland glemte seg og røpet til NRK hvem som fikk Fredsprisen før off. annonsering. 
Skal høyblokka rives, beholdes, bygges om? Hva skjer? 
Romfolkets vilkår, ”valg” av bolig. Betydelig mye om boliger og boligpriser generelt. 
Eurokrisen ikke over. Men Norges oljefond stiger rett til værs, er ufattelig stort. 
Drap i Norge: Knivstikkingen på Valdresekspressen.  49 personer drept i Norge i 2013. 
 
I 2013 feiret vi Edvard Munchs 150 års jubileum, f. 1863.  
200-års jubileum for Camilla Collet f. 1813 og  Ivar Åsen f.1813. 
Stemmerettsjubilet, 100 år siden norske kvinner fikk full stemmerett. 
 
Kjente personer som gikk bort: 
Margaret Thatcher, Hjalmar Andersen (Hjallis), Jo Benkow, Rolv Wesenlund, Tjostolv Moland, Nelson 
Mandela. 
13. jan. 2014 
RH 
  
14.01.14 Vårt nye jagerfly F35 Lightning v/ Oblt. Sigurd Fongen 
Fongen redegjorde for kampflyprogrammet derunder behovet for F-35, som bl.a. begrunnet ut i fra 
klimaendringen og det fokus som etter hvert er rettet mot nordområdene. Programmet ble etablert allerede 
ved utgangen av 1990-årene. Senere har det blitt endret flere ganger. I november 2008 fastsatt til 56 fly, 
senere justert til 54. Leveransen vil være to fly i 2015, 6 fly i 2017 osv. slik at utfasing av F-16 skjer i 
20121. 
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Av en beregnet total produksjon på 3.116 fly skal USA motta 2.443. Pr. i dag har ca. 100 blitt levert. 
 
I programmet deltar 9 nasjoner og i Norge er det ca. 50 personer som jobber med anskaffelsesprosessen. 
Kostnadene for flyene vil være 64 milliarder kroner (2014). 
 
Flyene som leveres til Norge har en del spesielt utstyr så som bremseskjerm, plass for spesielle missiler og 
ammunisjon. 
For norsk industri ligger det et potensiale på 60 – 70 milliarder tilknyttet utvikling og produksjon av dette 
flyet. F-35 har ca. 30% større rekkevidde enn F-16 og vil løse bredere type oppdrag. 
Det vil bli stasjonert på Ørland med fremskutt base på Evenes. 
 
ER 
16.01.14 
 
 
21.01.14 Avansert radarovervåkning v/ Richard Norland 

President Siri ønsket velkommen og tente et lys! 
 
Eilert minte oss om at vi i forlengelsen av Munch-året og hans botid på Grimsrød også hadde en annen 
stor norsk kunstner å minnes, nemlig Th. Kittelsen som bodde på Bråten i Moss årene  
1912-14, da han død 21. januar. Det vil si for akkurat 100 år siden på dagen! Eilert er alltid så flink til å 
passe på slikt. 
 
Siri hilste fra DG og ba om forslag på ny distriktsguvernør, de som ville, kunne melde seg! Og deretter 
introduserte hun foredragsholderen Richard Norland og ga ham ordet. 
 
Richard Norland hadde siden 2001 drevet firmaet ISPAS og hadde stelt med RADAR som sitt 
hovedprodukt. En fantastisk oppfinnelse og et interessant arbeid. Særlig fra 40-årene har oppfinnelsen hatt 
en fascinerende utvikling. Særlig på grunn av anvendelsen under 2. verdenskrig skjøt utviklingen fart, og 
tempoet har senere holdt seg. Nå gjelder det å finne områder hvor de utviklede instrumentene med fordel 
kan anvendes, og hans oppgave var å være kreativ og rask. 
 
Under foredraget fortalte Norland om Radio Direction Finder og ”radioen som snakker med seg selv”, og 
han nevnte navn som Nicola Tesla og Guglielmo Marconi. Begge to hadde bidratt med sine oppfinnelser 
innenfor elektrisitet, og vi må tilbake til starten i slutten av 1800 og videre fremover i 1900. Så de fleste 
land hadde radar ved utbruddet av 2. verdenskrig, og i dag er radar blitt et helt uunnværlig hjelpemiddel 
både i det militære og sivile.  
 
Alle fly og båter er i dag utstyrt med radar, og i tillegg brukes radar til overvåking av bevegelser i 
rasområder og nå kanskje innenfor overvåking av vannkvaliteten rundt oljeinstallasjonene våre. I disse 
tilfellene er teknikken å gjenkjenne fartøy eller andre objekter ved hjelp av radar, og samtidig arbeides det 
intenst med bygging av fartøy for at de ikke skal bli oppdaget. Og alt dette er det ISPAS har bestemt seg 
for å utvikle og utnytte. 
 
  
27.1.2014 
IE 
 
 
 
 
 



28.01.14 Omstillingen v/ UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap)  
    v/ Instituttleder Cecilie Rollstad Denby 

Past president Robert Jørgensen ledet møtet og ønsket velkommen til gjester og medlemmer. 
Det var ingen Rotarysaker. 
Gunn Salbuvik orienterte om alle aktiviteter som vil finne sted i løpet av de nærmeste månedene på 
Refsnes Gods. 
Så ble kveldens hovedtaler introdusert: Instituttleder  for matematiske realfag og teknologi, Cecilie 
Rolstad Denby. Hennes fagområde er matematikk og naturvitenskap, med arbeidsområder: artisk- 
nordområdene, geomatikk, glasiologi, målemetode og satellittdata for jordobservasjon. 
Vanligvis snakket hun mest om sitt arbeide på isbreer, men denne gangen foredro hun om 
sammenslutningen av det nye universitetet NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Det 
er to institusjoner med lange og stolte historier, UMB Ås og veterninærhøgskolen NVH, som er blitt 
fusjonert til et nytt universitet. Vedtaket ble gjort for 6 år siden og det er blitt diskutert i 6 år og 
diskusjonene har vært om alt i 6 år og de har vært uenige om alt i 6 år.Det er videre bevilget 6 milliarder 
til gjennomføringen av fusjonen. Ny logo utarbeidet, NMBU, og åpningen fant sted 16. januar 2014 . 
Fakta om det nye universitetet: 5000 studenter, 17oo ansatte, 64 studieprogram, to campuser fra 2014-
2019. Campus Adamstuen og Campus Ås. Univiersitetets visjon er: Kunnskap for livet. 
Det er tre fakulteter og 13 institutter. Videre har de samarbeid med Oslofjordalliansen og Høgskolen i 
Østfold. NMBU er Norges minste univiersitet. 
En fin innføring i det nye universitet og hun ble behørig takket av past president Jørgensen. 
Og før alle ble ønsket vel hjem ble det foretatt loddtrekning. 
KN 
 


