
 

Langesund   

   Rotaryklubb  

  
Møtereferat 04.01.2017  
  
Til Stede: Tor Suhrke, Steinar Skilhagen, Sissel Berit Hoell, Halvor Thommesen, Berit 

Midtgaard, Hilde Petrikke Østlie, Thor Eriksrød, Jan Syvertsen, Espen Hoell, 

Kari Kaggerud, Yngvar Lohne, Edrun Olaisen, Julio, Karin Bjørnsen, Helge Grande, Turid 

Isnes, Inge Kaggerud, Geir Gjømle, Torgeir Selle, Rolf Heimdal, Anne Wiik Stamsø 

 

Julio rapporterer på norsk:  

Julefeiringen her i Norge: Spiste ribbe og fikk presanger.. Han liker presanger. Har vært på ski 

i julehelga. Både alpint og langrenn. Liker langrenn. Har fått venner og liker sin vertsfamilie. 

Norge er et fint land, fått mange venner. Folk er åpne og vennlige. 

 

Egoforedrag av Turid Isnes 
Turid er pedagog og er i sitt virke opptatt av læringsstrategier og delingskultur. En moderne 

måte å lære på er å bruke en «kahoot» og hun vil bruke sitt egoforedrag til å introdusere oss 

overfor en kahoot (som på mange måter er en  elektronisk quizz hvor deltakerne bruker sin 

smart-telefon eller nett-brett til å svare på spørsmålene). Konkurransen går på å måle både tid 

den enkelte bruker på å svare og antall riktige svar. 

 

Kahooten kan kjøres i flere omganger og har da en repeterende læringseffekt 

 

Turid er i flg. Kahooten:

 Født 1971 

 Yngst i søskenflokken 

 Vokste opp på Stathelle 

 Tilbrakte sommerferiene i båt 

 Brukte fritiden på idrett 

 Har ikke deltatt i speidern, friidrett 

og danseskole 

 Kan ikke spille på Gitar 

 Kallenavn TuridTorskefisker 

 Turid har ikke jobbet på Bamble 

videregående skole 

 Har 1 barn 

 Jobber nå som Inspektør 

 Familien har vært støttekontakter 

 Sosial og kreativ beskriver henne 

 Fritid går med til å være med 

familie og venner 

 Har bodd i England, Kroatia og 

Kina 

 Datteren Nora er utvekslingsstudent 

i  Mexico 

 Turid gleder seg til å bli kjent med 

Rotary og dets medlemmer 

 

 

Turid fortalte til slutt at hun og Christian arbeider med planer om å arrangere en sosial 

samling av Rotary-medlemmene ved at vi inviteres til en bryggerunde hjemme hos Turid og 

mannen. Lære å brygge øl, og så i neste omgang møtes for å smake på produktet.  Det blir bra 


