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Møtefri 5. april 
Ikke møte pga Skjærtorsdag. 

12. april – Eventyr 
Presidenten ønsket spesielt velkommen til foredragsholder Magnar Jørgensen. Ingen merkedager. 

Ingen spesielle Rotary saker. Svein Erik tok ordet og opplyste om at Presidenten fylte 69 år 6. april.  

Kai hadde 3-minutt hvor han filosoferte over forrige møte, der Stein Unneberg snakket om en Kirke 

for folket. Kai tilhører ikke det folket, da han har vært utmeldt fra Statskirken siste 40 år. Han har 

derfor noen kommentarer til Unnebergs utsagn. Selv uten å ha noe mål om et liv etter døden kan 

man likevel leve et godt liv basert på gode sunne verdier. Kai tok derfor opp Rotary sitt verdigrunnlag 

og mente dette er gode verdier å leve opp i forhold til arbeid, forholdet til medmennesker og i livet 

for øvrig. 

Presidenten overlot så ordet til Magnar Jørgensen. Han er pensjonert lærer, men drev de siste årene 

med bokproduksjon. Han har også skrevet noen bøker selv.  

Interessen for eventyr kom for alvor på 1800-tallet med nasjonalromantikken. Asbjørnsen og Moe 

utga sin første samling i 1841. Eventyrene måtte skrives på en måte som egnet seg på publisering. 

Det finnes en rekke eventyrtyper, med 2 hovedtyper: folkeeventyr og kunsteventyr. Vi finner eventyr 

i alle kulturer. Samme eventyr finnes gjerne i flere varianter i ulike land. Jørgensen ga videre noen 

eksempler på kjente eventyr, før vi fikk høre «Goddag mann økseskaft» opplest. Mange eventyr har 

bakgrunn i gamle myter. Typiske figurer er alver, dverger, feer, hekser, troll og trollkjerringer, 

havfruer og djinner (arabiske eventyr). 



I Tyskland var Brødrene Grimms de store eventyrfortellerne.  

I forbindelse med kunsteventyrene er H.C. Andersen det store navnet. Vi fikk så høre Per Aabel som 

leste Barnesnakk, et eventyr lagt til 1800 tallets København. 

Jørgensen leste nå opp en tekst han har skrevet om eventyr. 

Presidenten takket Jørgensen for innlegget, og overrakte en bukett blomster da det ikke passet seg 

med bok til en bokutgiver. 

19. april – Musikalitet hva er det? 
Presidenten ønsket velkommen til dagens foredragsholder Bjarne Jespersen.  

Erik fyller 65 den 22. april, Arild 64 den 24. april og Gro fyller 26. april.  

Bjørn Erik informerte om dugnaden på Sundåsen. Vanlig vårdugnad. Rydde, rake, klippe og gjøre det 

pent til sesongen starter. Dugnaden kan gjerne starte kl 18. Bjørn Erik oppfordrer alle til å møte selv 

om de ikke kan bidra så mye med selve ryddingen.  

Presidenten overlot så ordet til Bjarne Jespersen, pensjonert Musikolog og President i Borre Rotary. 

Musikk er et bevissthetsfenomen. Det er masse litteratur om musikere men det er vanskelig å skrive 

om selve musikken. Vanskelig for eksempel å forklare hvordan en fagott lyder. Vanskelig å formidle 

musikk språklig, og forklare hva det egentlig er. Musikalitet er det å ha " evnen til å oppfatte 

mangfoldigheten som enhet". 

Rytmen vesentlig når det gjelder musikk. Puls, takt og tempo. Flere typer rytmer. 1-delt, 2-delt. 

Nesten all musikk vi hører på er 2- eller 4-delt.  

Vi fikk høre lyden av «et skikkelig hjerte», musikkeksempler på 3/5 –takt, 5/4 –takt, 7/4-takt, 9-delt 

jazz osv. 

Våre ører har store problemer med å oppfatte den såkalte «primitive musikken», for eksempel 

afrikansk musikk.  Blant annet fordi vi ikke er vant med å høre den type musikk.  

Jespersen gikk så over til å snakke om tone. Vi har 12 intervaller i «vår musikk». Men en indiske har 

64 intervaller, og i andre kulturer er det bare 9. Toner som høres «rene» ut i andre kulturer, vil virke 

helt falske for oss.  

Minnet om og gjenkjennelse av musikk er viktig. For eksempel vil en konsert med bare ukjente 

melodier trolig oppfattes mye dårligere enn en hvor man kjenner mange av melodiene. Igjen fikk vi 

høre mange eksempler som illustrerte poengene til Jespersen.  

Det meste av musikk vi hører i dag er innspilt musikk. Denne musikken er nær «perfekt» fordi alle 

«feil» blir fjernet før musikken blir utgitt. Ved levende musikk er det mye flere «feil» underveis og 

dette gjør musikken mer levende.  

Det var flere spørsmål til Jespersen underveis og ved foredragets slutt.  

Presidenten takket foredragsholderen og overrakte en flaske vin for innsatsen.  



26. april – Dugnad på Sundåsen 
Vårens  dugnad på Sundåsen. Det var regn mesteparten av dagen, men akkurat når vi avholdt 

dugnaden ble det opphold noen timer. Vi var 13-14 tilstede og fikk gjort det som vi pleier på 

vårdugnaden. 

 

Takk for innsatsen til de som bidro. 


