
Langesund   

   Rotaryklubb  

  
Møtereferat 29.11.2017  
 
Vi var 16 medlemmer på dette møtet  
 
Tigris: 

 Edrun: Refererte fra Juletur til Litauen. 17 år med turer dit. Vennskap, kontakt og 
fredsarbeid 

 Halvor: Forsøker å selge julekalendere fra Kiwanis. Motiver fra Kyststien. 
 
Hovedpunkter fra vårens program: 

 Lars i Argentina 
 UB messe 
 Medlemskomiteen rapporterer 
 Anette Skaugen 
 Bamble Bibliotek 

 Nye veier 
 Kvinner i Rotary. Laila Leerum 
 Rotarylekene 
 Kokkekamp 
 Rebusløp 

 

 

On-line kurs i regi av Rotary: 

November 2017 

  

Dear 2017-18 Club Presidents, Club Secretaries, Club Treasurers, Club Membership Chairs, and 

Club Rotary Foundation Chairs: 

  

We’re excited to share new resources to support your year as a club officer. 

The Learning Center now offers a courses for all eight club officer roles. 



 

1. Go to learn.rotary.org (you may need to log into My Rotary) 

2. Click Your Role in the left column. 

3. Then click the role you want to learn more about to see the courses that are relevant 

to your role. 

4. Click on the basics course with your role title for information on your role. 

Be sure to share this with all club officers. Feel free to contact us at learn@rotary.org with any 

questions or comments. 

 

 

 
 

  



Seniorforedrag ved Kari Killi 
   
Kari hadde vært så omtenksom at hun hadde skrevet ned hele sin presentasjon, så referenten 
slapp billig. En kopi av Karis manuskript ligger her: 
 
http://www.langesund.rotary.no/file-
manager/file/MOTEREFERATER/2017/CCF30112017.pdf?context=mosdoc 
 
 
 

Seniorforedrag ved Halvor Thommesen 
 
Halvor startet sin presentasjon med å presiser at han ikke er en senior, han er fremdeles ung!! 
 
Han fortsatte så med et spørsmål om noen i forsamlingen visste hvor de Langheranske øyer 
ligger. Dette var ingen geografiquizz da svaret er «i bukspyttkjertelen» hvor de poroduserer 
insulin. Mer detaljer om disse kan leses på linken: http://www.notmywar.com/hva-er-de-
langerhanske-oyer/ 
 
Bakgrunnen for spørsmålet er at Halvor har hatt Diabetes type 1 som kan helbredes ved en 
behandling bukspyttkjertelen med øyevæske. 
 
Halvor var nr 18 i Norge som fikk tilbud om denne type behandlingsmetoden..  
 
Meget kort varsel til å være klar for operasjon. Øyecellene kommer fra forulykkede. Våren 
den store sesongen. 
 
Februar 2016: sykehuset i Skien: i morgen skal du møte for operasjon 

- Først tynne blodet 
- Bryte ned immunforsvaret 
- Kanyle med 1 liter med øycellevæske 
- 3-4 dager med justering av blodsukkernivået 
- Februar 2017 annen behandling. Ny dose med øyceller 
- Mai 2017 ny runde, fortsatt med bare noen timers varsel 
- Blodsukkeret begynte å bli stabilt i begynnelsen av september 
- C-peptid kan måles 980 til 1050,  

     
Status i dag: 
- Nå går han på 1 sprøyte per dag for å kunne bryte ned blodsukker 
- Han er ikke lenger diabetiker. Nr 18 som har fått denne behandlingen. 
- Får nå ‘»normalt» førerkort da han ikke lenger er diabetiker 
- Hadde diabetes type 1.  
- Blir ikke satt på øycelletransplantasjon uten å ha minst 1 annen transplantasjon først 

 
 
Berit: Vi blir rørt av begge historiene, hver på sin måte 
 
 
Referent: Helge 


