
Langesund   

   Rotaryklubb  

  
Møtereferat 04.04.2018  
 
Vi var 13 medlemmer til stede på møtet 
 
Presidenten har ordet: 

 Presidenten startet møtet med å lese et dikt fra Sør Afrika: Bussene lengter hjem 
 Onsdag neste uke er viet forberedelser til Rotarylekene og uken deretter avholdes 

Rotarylekene slik at det da ikke er noe onsdagsmøte 
 
Tigris 

- Helge refererte fra Rehabiliteringsopphold på Unicare Fram. Meget positivt opphold både 
fysisk og psykisk 

- Berit skal begynne med litt deltidsarbeid igjen 
 

Opptak av nytt medlem: Kjersti Martinsen  
 

Fadder for Kjersti er Turid, som presenterte henne med disse 
hovedpunkter: 
 Kjersti kommer fra Drøbak 
 Faren hennes var med å starte Drøbak Rotaryklubb i 1969 
 Tok lærerutdanning på Hamar 
 Har to sønner som er gift, og har tre barnebarn og et 
bonusbarnebarn 
 Brenner for lærerjobben 
 Har jobbet på Langesund U-skole og Croftholmen i nesten 40 år 
 Turid har kjent Kjersti fra 1991 

 Flink med barn, ungdom og hunder 
 Snakker om å starte dagpass for hunder på en gård 

med ei venninne når de blir pensjonister (mest for gøy 
 Liker å lage det koselig rundt seg, i hus og hage 
 Flink vertinne, både med mat og trivsel 

- Engasjert dame, satt lenge i styret i Langesund turngruppe 
- Nå bor vi i samme nabolag og sitter sammen i styret for 
Utdanningsforbundet i Bamble 
- Har en søster i Porsgrunn Rotaryklubb, og har lenge hatt et 
ønske om å bli med i Langesund Rotaryklubb 

 

 
Berit ønsker Kjersti velkommen i klubben og fester 
Rotarynålen som et symbol på medlemsskapet. 

 
 
 
 



Kvinner i Rotary, ved Laila Lerum 
 
Lysbildene fra Lailas foredrag ligger i sin helhet under møtereferater og kan leses ved å åpne 
linken: 
 http://www.langesund.rotary.no/file-
manager/file/MOTEREFERATER/2018/Laila%20Lerum.pdf?context=mosdoc 
 

 Laila startet foredraget med å si at hun var en ekte 68-er som i bunn og grunn var lite 
opptatt av kvinnesak. – I hennes familie og oppvekst var det en selvfølge at det var 
likestilling mellom kjønnene. 

 Målsetting er å prøve å inspirere andre til å følge Rotary kjerneverdier 
o Fornye, forenkle og forbedre Rotary 

 Rotarians to inspire change in the world and in each other 
o Samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn 
o Bare 29 år siden kvinner ble invitert til å bli medlemmer 
o I dag 1,2 Mill medlemmer og ca 0,3 Mill kvinner 

 
 Hvorfor kvinner som medlemmer? 

o Ut fra yrke og spesielle egenskaper 
o Har tilført Rotary ny energi og nye kunnskapsfelter 
o Har senket gjennomsnittsalderen 
o Kvinneandel er nå på ca 22% 

 

 
 
Presidenten takker Laila for foredraget og overrekker en «Rotary-blomst» 
 
 
 
 
 
Referent: Helge 


