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01.04.14 EGO I v/Bjørn Gahre 
Presidenten åpnet møtet med å fortelle om et klubb-besøk hun hadde hatt i India. Deretter hadde vi et 
stemningsfullt opptak av et nytt medlem. Marte var fadder og presenterte Egil for oss. 
Han er sivilingeniør med utdannelse fra Glasgow. Vi vil helt sikkert stifte nærmere bekjentskap med han 
under et senere egoforedrag. 
 
Kveldens hovedpost var egoforedrag av nytt medlem Bjørn Gahre. Han er født i Mandal i 1966 og vokste 
opp med en rotaryanerfar som samtidig var hotelldirektør. I første omgang fristet hotellyrket også han, 
men det endte med jusstudier. 
Hans første møte med Østfold var militærtjenesten i Gamlebyen i Fredrikstad. Nå bor han i Moss sammen 
med sin datter. Hans kone døde av kreft i ung alder. 
I tillegg til sin jussutdannelse har han en master i ”lov” fra England. Bjørn har arbeidet med arbeidsrett 
bl.a. i Norsk Arbeidsgiverforening, praktisert som advokat og er nå ansatt hos ombudsmannen for 
forsvaret. Dette er tydeligvis en oppgave han trives med. Han fortalte detaljert om denne sin arbeidsplass 
og oppgaver han arbeider med der. Det var et meget interessant innblikk vi fikk i alle oppgaver som måtte 
løses for alle grupper av personell i forsvaret. Foredraget ledet til en rekke spørsmål. 
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09.04.14 Teaterforestilling A.P.P.L.A.U.S.  ”The Producers” 
Rotary-møtet denne uken var et fellesmøte med de andre Rotary-klubbene i regionen og ble avholdt i 
Parkteatret med musikalen ”The producers” av Mel Brooks oppført av A.P.P.L.A.U.S. En del av 
medlemmene møttes først i Tivoli Amfi kl. 1800 til en starter der, og så var vi alle samlet i teateret kl. 
1900. Alle i festmodus og fulle av forventninger. 
 
Teppet gikk opp, lysene satt på, musikken strømmet opp fra orkestergraven, og vi tok i mot inntrykkene 
fra scenen: Masse unge mennesker  med sang og geberder, miming og hopp og sprett og spring, og en 
humor av en annen verden. Vi fikk fort vite hva som skjedde, om ”produceren” og teatermannen Max 
Bialysrock som slet med dårlig resultat og urent spill og revisoren Leo Bloom som også slet, og som 
sammen fant ut at de ville lage verdens dårligste teater med den dårligste regissør og de dårligste 
skuespillerne. 
Som sagt så gjort, og startkapitalen skaffet mr. Bialystock fra lyssky tjenester mot gamle damer. Det 
dårlige stykket var ”Det våres for Hitler”, og forfatteren Franz Liebkind var smigret og gjorde et flott 
nummer med duene sine. En løssluppen historie om Hitler/Roger de Bris og mange mennesker med 
fantastiske sanger og vitser og gjøgleri og humor. Intet øye var tørt, og alle lo nesten uavlatelig. 
 
Resultatet var suksess, men det var jo det de ikke skulle ha, så da var det bare å ta livet som det var. Vi 
hadde i alle fall en fornøyelig aften, og alle hadde bare godord om A.P.P.L.A.U.S., og musikken var 
kjempefin med fløytespill av Linn Annett. Kanskje skulle vi ha dette som fast post på vårt vårprogram og 
tradisjon for fremtiden. I fjor var vi også på teater på denne tiden, så grunnlaget for tradisjon er så absolutt 
til stede. 
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22.04.14  Innkommende president –Planer for rotaryåret 2014-2015 v/Sissel Rundblad 
 
 
29.04.14  Moss Havn- dagens situasjon og fremtiden sett fra ”toppen”  
     v/havnefogd Reidar Hansen 
Hansen redegjorde for havnas status som stamnetthavn. Dette innebærer at den er regionalhavn for Østfold 
og Akershus. Arealmessig utgjør havn ca. 90 dekar pluss området ved Alfabrygge. Dessuten gjestehavn i 
Kanalen som nå administreres av Redningsselskapet samt bobilhavn. Det transporteres ca. 65.000 
containere pr. år med 7 - 8 faste skipsanløp pr. uke. Omsetningen i havna er om lag 30 millioner pr. år. 
Det er om lag 200 arbeidsplasser innenfor havneområdet. De senere år er det investert om lag 150 
millioner på infrastruktur i havneområdet. Siste år mottok havna Logistikkprisen. 
Hansen viste til overgangen av transport fra bil til båt, noe som synes å øke i tiden fremover. For øvrig er 
det aktuelt å utarbeide ny bydelsplan for havneområdet. Det foreligger i dag et planprogram som er ute på 
høring. Planene ses i sammenheng med den øvrige planlegging som skjer i byen med sentrumsplans som 
bl.a. omfatter Peterson-området, tidligere Moss Verft, ny jernbanestasjon m.v.. 
Konkret går planene for havna ut å utvide arealene mot syd og vest med ca. 100 dekar. Ca. 35 dekar 
innerst i havna vil bli avstått til andre formål. 
For øvrig ble det vist til kommende endring i havne- og farvannsloven, samarbeidet med havner i 
Oslofjorden, tilskuddsordninger og omfanget av havneavgifter. 
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