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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotary venner!
Sekretær Lars og meg selv deltok på Notodden Rotary Klubb´s distriktssamling på Bolkesjø. Det ble mange flotte kulturinnslag med navn som Cristine Jonstang, Knut Buen og Sigmund Groven.
Hovedtaler var Thorvald Stoltenberg, temaet var "det handler om mennesker". Et helt utrolig fint innlegg, som alle som
var der vil huske lenge etterpå.
Lørdagskvelden ble rundet av med en nydelig middag med mange spennende mennesker rundt bordet. På møtet ble det
også en kort presentasjon av neste års distriktssamling i Porsgrunn. Det vil bli et "spenstig" program i en helt moderne form.
Stikkord som "identitet", "tilhørlighet" og "merkevarebygging" vil komme frem i programmet.
Må få lov til på nytt å minne om en viktig oppgave for klubben, nemlig å få frem nye reflektanter. Som alle forstår så er
det meget viktig for klubbens fremtid å få inn nye medlemmer. Her har alle en mulighet til å bidra med gode kandidater!
Vår distriktsguvernør Svein Aanestad kommer på besøk til vår klubb den 30. oktober 2006. Vi vil da ordne til en hyggelig
spiseaften i våre lokaler i Sparebankgården. Svein er en veldig "likanes kar" med mange interesser. Det blir helt sikkert et
veldig hyggelig og interessant møte, hvor jeg håper det blir et godt fremmøte!
Til slutt vil jeg ønske alle sammen velkommen på møtene i oktober!

TAPAS, en typisk spansk måte å spise på.

Rotary hilsen Espen

De små porsjonene oppstod da en bartender
i Granada en gang for lenge siden dekket til kundenes glass med en asjett for å holde fluene
unna. Verbet "tapar", betyr å dekke til.
I Spania er tapas stort sett forbeholdt den mannlige delen av befolkningen, som på grunn av
siestaen ikke slutter på jobb før i åttetiden. Da har de en time på seg før middagen står på
bordet hjemme. Det er ingen klisjé i spansk hverdagsliv med kvinnene på kjøkkenet og
mennene på bar. Der går praten høylytt i munnen på hverandre om helgens tyrefektning,
fotball og været. Et av latinomannens fremste bud er å lytte lite, og snakke desto mer. Alle
har sin lokale tapas stambar der bartenderen vet hva du drikker, og forsyner deg før du har
rukket å komme innenfor døra. Ferske råvarer skal sikre at hans tapas blir av typen man
bare må ha mer av. Saftig skinke, lagret ost dynket i olivenolje, grillede biter av villsvin
med sprø svor og hvitt krabbekjøtt i hjemmelaget majones. Det krever sin mann å huske på
kona som står hjemme med middagen på bordet.
Det er noe med Cruzcampoen og Riojaen som får maten til å smake ekstra godt i selskap
med kamerater. Tapas var aldri ment å være verken trendy eller veldig forseggjort. Det
har det blitt i ettertid med elitekokkeri og matsnobber. I Norge er tapas jålete, og fjernet
fra sine opprinnelige røtter. I en ekte Spansk tapasbar er det lysstoffrør, et TV-apparat i
hjørnet, knirkete pinnestoler og billige papirservietter. Tapasutvalget ligger i varme glassdisker, og man bestiller ved å peke på det man har lyst på. Enkelt og greit. Det man ikke
spiser, som olivensteiner, brukte tannpirkere, servietter og røykstumper, kaster man fra
seg på gulvet. Bordmanérer har aldri blitt regnet som særlig maskulint i Spania.
En tapa skal romme omtrent like mye som en kvinnehånd. De beste
tapasene er enkle, og inneholder få, men gode ingredienser - som nyskåret pata negra, den beste skinken Spania har å by på. Eller store
saftige reker servert i boblende olivenolje med smak av hvitløk og chili.
Eller sjampinjonger fylt med ost, eller frityrstekte miniblekkspruter med
sitron.....listen er uendelig.
En tapa koster rundt en euro. Barmannens metode for å holde styr på
hva du har spist er å telle hvor mange tomme asjetter du har foran deg,
ganger antallet med gjennomsnittprisen for en tapa, plusser på litt ekstra for drikke.
MEN I HELGENE tar mennene med seg damene. Da går de gjerne i
grupper på tapasekspedisjon, fra bar til bar. Kvinnene har pyntet seg og
mennene oppfører seg litt penere enn i ukedagene når det bare er kompiser tilstede.
Spania hadde ikke vært Spania uten LOS CABALLEROS (de spanske mennene). De ivaretar det maskuline, og er ikke flaue over å kalle seg selv
for macho.
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LENGE SIDEN SIST.....
Hva med en hyggekveld
med "piger vin og sang"
igjen? Hvorfor ikke ta
med damene, drikke litt
vin, spise ost og kjeks i
hyggelige omgivelser,
pyntet med levende lys,
fortelle skrøner og
avslutte med kaffe og
likør eller cognac.
Fristende ???

DU ER I ROTARY,
MEN ER ROTARY I DEG?

Fremmøtestatistikk for August - 61.4%
BEDRE FREMMØTE NÅ - Vi er over 60% i fremmøteprosent
igjen og vi må tilbake til mars måned for å se dette magiske
60% tallet som er Rotary´s lovbestemte fremmøte (6 av 10
møter) for å være et Rotary medlem!!!!!!!

Fødselsdager i OKTOBER
10. Ulf Sundling.......................... 62 år

VI GRATULERER!

MØTEPROGRAM - OKTOBER 06
Mandag 02. EN LOKAL EKSPORTBEDRIFT´s
UTFORDRINGER - FIBO As
ved Morten Onshus
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Alf Smith Johansen
Mandag 09. 3-MINUTT ved Max Trandem
INNLEGG MED PÅFØLGENDE DEBATT
ved Torstein Sagen
Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Jon Petter Helgestad
Mandag 16. FORENINGEN NORDEN - - - - hvem er vi og hvorfor er vi?
ved Per Ritzler
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Jan Sollid
Mandag 23. BEDRIFTSBESØK PÅ TORP FLYPLASS
med foredrag av direktør Alf Reidar Fjeld
Avreise fra Sparebankgården/brygga 18oo
Ansvarlig: Samfunnskomiteen
Referent: Magne Aven
Mandag 30. GUVERNØR BESØK
Styret møter 18oo for møte med Guvernøren
Spiseaften - hver betaler for seg
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Tobias Brodtkorb
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no
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