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Korleis vert etiske dilemma
i kvardagen handsama?
Dette var hovudtemaet som
personalsjefen i TINE sette
på dagsordenen i fellesmø-
tetmellom rotaryklubbane i
Ørsta ogVolda.

– Det etiske arbeidet i yrkeslivet er
eit kontinuerleg arbeid som må re-
sultere i at retningslinjene ligg som
ein ryggmergsrefleks hos den en-
kelte, hevda personalsjef Eivind
Sporsem i TINE. Dette målet når
ein berre ved å setje av nødvendig
tid til å diskutere tenkte tilfelle på
førehand.

Presidenten iØrstaRotaryklubb,
Thor Arne Sørheim, var tydeleg
fornøgd med å kunne tilby det ak-
tuelle temaet til medlemmene i ro-
taryklubbane i Ørsta og Volda. –
Den siste tida med presseoppslag
viser at behovet for å diskutere yr-

kesetikk er større enn nokon gong.
– Vil denne avgjerda eller hand-

linga styrke selskapet sitt omdøm-
me? Det er dette spørsmålet ein må
stille seg sjølv før ein skal ta ei av-
gjersle, kommenterte Sporsem.Alt
skal tole dagens lys; viss det ikkje
er tilfelle bør ein tenkje seg om att
på nytt.

Frå rotarymedlemmene blei det
stilt spørsmål om det var kultur for
å «varsle», dvs ta opp kritikkverdi-
ge forhold internt i bedrifta. – Hos
TINE oppmuntrar vi til varsling,
hevda Sporsem. Alle etiske pro-
blemstillingar skal kunne takast

opp utan risiko for å bli møtt med
sanksjonar frå medarbeidarar eller
leiinga. Sporsem vedgjekk at dette
ikkje er noko som kjem av seg
sjølv, men må arbeidast målretta
for å oppnå.

Personalsjefen avslutta foredra-
get med å peike på at TINE har
skapt resultat i over 100 år. Ogmed
målsetjing om å drive i 100 nye år,
må det gjerast val som er berekraf-
tige både på kort og lang sikt.

Dagsaktuelt tema i Rotary:

–Alt skal toledagens lys

Personalsjef Eivind Sporsem heldt
foredrag om yrkesetikk for rotary-
medlemmene i Ørsta ogVolda.

Om det var vinter og slapseføre
som heldt folket heime på laur-
dagskvelden, skal vere uvisst. Men
dei som hadde funne vegen til fri-
kyrkja, fekk med seg ein flott kon-
sert med Ørsta Frikyrkjekor, solis-
tar og musikarar under dirigent
Knut Ose.

Programmet på konserten var svært variert
og publikumsvennleg, med verk av mange
forskjellige kjelder. Det var folketonar frå
Skottland og Guatemala, frå «Visst skal vå-
ren komme», frå «Befriad», for å nemne no-
kre. Frikyrkjekoret gjorde jobben sin med
glans.

Som gjestesolist hadde koret fått til Ørsta
Marianna Juvik Sæbø, ein etter kvart godt

kjent songfugl som endå ein gong imponerte
allemed nydeleg song og ei formidlingsevne
som få andre kan syne maken til. Hennar
framføring av Gabriellas sång frå filmen Så
som i himmelen, vil nok dei fleste hugse
lenge.

Frikyrkjekoret heldt to konsertar i helga,
laurdag på frikyrkja her i Ørsta og søndag på
Eben Eser iVolda. Publikumsmessig vart det

nok bortesiger – tilVolda.
Musikarar var koret sin «faste» pianist,

Elisabeth Stave, som endå ein gong impo-
nerte med flott akkompagnement- og kan-
skje like fast bassist, når det må vere med,
Nils Ose.

Ref.

Flott konsertmed frikyrkjekoret

Frikyrkjekoret song både iVolda og i Ørsta i helga.
Marianna Juvik Sæbø imponerte
med nydeleg song og formidlings-
evne.

Torbjørn Urke er trufast til ka-
minen sin, men no fungerer
ikkje oljeløftaren lenger, og
han jaktar ein erstattar.

Urke bur påVallabøen, og har hatt same
oljekaminen i mange år. No er han i al-
vorleg beit for ein oljeløftar.

– Eg har prøvd å reparere han fleire
gonger, også saman med røyrleggjar,
men no har eg gitt opp, seier Urke.

Oljefyring er ikkje det mest moderne,
og denne typen oljekaminar vert ikkje
produsert lenger. Urke har vore i kon-
takt med fleire forretningar for å få tak i
ein ny oljeløftar, men utan hell.

– Leverandøren lagar dei ikkje leng-

er, og det er rett og slett ikkje muleg å få
kjøpt dei. Eg veit at det er mange som
har sjalta kaminane sine ut, men som
ikkje har kasta dei, seier Urke.

No håper han at nokon der ute har ein
oljeløftar som dei ikkje brukar eller har
behov for og som verkar.

– Om nokon har ein som verkar er eg
veldig interessert og dei må gjerne ta
kontakt medmeg, oppmodar Urke.

Merket er Jøtul og modellnummeret
er 347.

På leit etter oljeløftar

TorbjørnUrke er på jakt etter ein funge-
rande oljeløftar.
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