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Egil Stokken

T ilste d e: 15 s ty kke r.

«Reservepresident» Per Harald
ønsket velkommen og innledet
møtet med interessante hendelser
fra akkurat dagen i dag, 24.
november:


1859: Charles Darwin ga ut
boken Artenes opprinnelse.
Dette er trolig en av de viktigste
bokutgivelsene gjennom tidene.



1944: 88 amerikanske fly

En av vår tids mest betydningsfulle naturforskere, Charles Darwin

gjennomførte det første bombeangrepet mot Tokyo.


1963: Lee Harvey Oswald, mistenkt for mordet på John F. Kennedy, ble skutt
og drept av Jack Ruby.



1969: Apollo 12 landet trygt i havet etter den andre bemannede måneferden.



1942: Alle jødiske kvinner og barn arresteres, etter ordre fra de tyske
okkupantene.

Fø d sle r:


1897: «Lucky» Luciano, amerikansk mafioso, blir født.

T re-m inu tt:

Einar stilte opp på kort varsel og tok dagens 3-minutt. Med en fengende og
humoristisk fremførelse, men allikevel til ettertanke, siterte Einar et avisinnlegg i
lokalavisen Bygdeposten mottatt fra sin 90-årige far. Bygdeposten er lokalavisen
for Modum, Krødsherad, Sigdal og Øvre Eiker. Innlegget hadde overskriften: «Rart
at vi lever». Innlegget dro interessante og litt humoristiske sammenligninger om
hvordan samfunnet fungerte i tidligere tider, opp mot dagens gjennomregulerte
samfunn.

Ho ve d te ma : Is tra il

Tema for kvelden var bedriften Istrail og
deres fantastiske suksess med internasjonaliseringen, ved konsernsjef Leif
Anders Skipenes, sønn av Anders. Meget
hyggelig å få besøk av Leif Anders, en
«gammel» kjenning an klubben, men
fremdeles ung og vital!
Leif Anders tok oss med på en reise i
bedriftens historie, etablering i Polen, et
imponerende produktspekter,
Istrails fabrikk i Golub-Dobrzyń, Polen

ombygginger og investeringer, og
avsluttet med noen imponerende

filmsnutter fra et Polen som overrasket de fleste av oss. Leif Anders inviterte oss
alle til Polen og stiller gjerne som vertskap.
Istrail fremstår i dag som en meget moderne bedrift, med ca. 200 ansatte og en
omsetning på ca. 250 millioner NOK. Hovedproduktene er nærmest alle typer
påbygg til trailere, lastebiler og dumpere.
I 1916 startet Ludvig Isachsen sitt mekaniske
verksted i Larvik. Isachsen tok i sin tid en
rekke patenter og er blant annet kjent for
verdens første tilhenger med sving.
Istrail har videreført Isachsens lange tradisjon
for innovative transportløsninger. Med egen
fabrikk i Golub-Dobrzyń i Polen og

Et produkt fra Istrail

salg/service i Sandefjord, er Istrail en betydelig aktør innen tilhengere og påbygg.
Hovedmarkedene er Norge, Sverige og Russland.
Det var virkelig imponerende og interessant å få presentert en virksomhet som
har lykkes så bra med sin utenlands etablering. Gratulerer til styreformann Anders
og konsernsjef Leif Anders.
«Reservepresidenten» slo på slaget 20:30, men ingen forlot møtet før Leif Anders
hadde besvart mange gode spørsmål og vist filmsnutter fra Polen. Leif anders ble
behørig takket for innsatsen av Per Harald.
Programkomiteen ved Anders opplyste om temaet til neste møte: Besøk av
Ordføreren i Nome som vil orientere om situasjonen i kommunen og strategien
videre. Alle oppfordres til å ta med seg sine «bedre halvdeler».
T rekn in g:

Vin til Svein Tore og napp til Egil!

