
 

 

 

Referat fra klubbmøte nr. 3 den 22. august 2019 

Referent: Brit Fløistad 

Møtet ble ledet av: Terje C. Gløersen, President 

 

Åpning: Totalt seks gjester fra inn- og utland ble ønsket velkommen.  

Klubbsaker: Presidenten opplyste om at ny skjerm vil bli satt opp i møtelokalet. Helge Krafft 

orienterte om to indiske globetrottere fra Rotary Bombay, som var blitt mottatt av han selv og 

Tor Sannerud. Presidenten oppfordret til bruk av Rotary-nålen. 

Dagens tre minutter: Elisabeth Steenstrup delte noen refleksjoner om forholdet mellom 

utgifter til tjenester som dekkes av det offentlige, og utgifter til tjenester som «flyttes over» til 

private. Et eksempel er bompenger, et annet er at offentlige utgifter knyttet til manglende 

oppdatering av avløpssystemer, er flyttet over til utbetaling av forsikringspremier. 

 

Foredrag: Lisbeth Rognstrands foredrag hadde tittelen «Italia på langs på sykkel», og var et 

prosjekt som ble gjennomført i 3 tidsetapper i 2018. Det ble til gjennom en ide om å slå 

sammen et ønske om å erstatte italienskkurs med samtaler med ekte italienere, og samtidig 

dyrke lidenskapen for sykling. Etter å ha funnet en «likesinnet» dame, og fått lånt kart, startet 

en sykkeltur, hvor man «tok en dag av gangen» og hvor «mat var viktig». Turen startet i 

Brennerpasset i nord, gikk via Bolzano og Trento til Gardasjøen, en strekning som ble 

beskrevet som særlig vakker. Deretter gikk ruten via Bologna og Firenze.  

 

Et høydepunkt under turen var overnatting på et kloster etablert av Frans av Assisi og fylt 

med keramikk av Andrea della Robbia, og et annet da de krysset Giro d’Italia. Turen gikk 

videre via Perrugia, gjennom vulkansk landskap til Napoli. De to syklistene var ikke langt 

unna landsbyen Amatrice, som ble rammet av et kraftig jordskjelv i mai 2018, men valgte å 

ikke legge turen om denne byen.  

 

Turen fortsatte gjennom fjellene i Abruzzo, med dobbelt så mange høydemetre som i Alpene. 

Turen totalt var for øvrig på 2000 høydemetre! Turen videre sydover mot havet gikk via 

Napolibukten til blant annet Castellabate. Nå hadde maten skiftet til sjømat, i motsetning til 

det som kjennetegnet maten i de nordlige områdene i Italia. Siste etappe gikk ned til sørenden 

av Italia, nærmere bestemt Reggio, hvor de to syklistene, nå sammen med foredragsholderens 

venninne og Lisbeths datter, som hadde blitt med på siste etappe. Store deler av denne 

etappen hadde de kunnet følge Etna over på Sicilia.  

  

Da de to syklistene nådde Reggio hadde de tilbakelagt totalt 1.800 km, med dagsøkter på 

mellom 6 og 13 mil, men snarere enn avstander, så var det åpenbart høydemetrene som hadde 

vært det mest utfordrende. Manglende sykkelstier og til dels dårlig vedlikeholdte veier, hadde 

også vært en utfordring. Men de to syklistene hadde med hensikt valgt steder utenfor alfarvei 

for å kunne få snakket så mye italiensk som mulig! Bilistene hadde vist stor respekt for 

syklistene – nasjonalsporten!  

 

Foredraget inneholdt mange bilder, både av de spreke syklistene i sol og regn, men ikke minst 

fra det vakre italienske landskap! Lisbeth avsluttet med noen tanker om det å møte 

utfordringer, et viktig tema i hennes familie, med tanke på hennes funksjonshemmede sønn. 

Det viktige var å spørre seg, hva er det verste som kan skje, og svaret var at det ikke var å 

ikke lykkes, men å ikke ha prøvd.  


