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Langesund   

   Rotaryklubb  

  
Møtereferat 12.12.2018  
 

17 medlemmer til stede ved møtet 

 

Fødselsdager: 

Tor Alrik har bursdag i dag og Steinar hadde i går. Gratulerer til begge 

Tigris: 

Rolf: Styret har gått bak ryggen på presidenten og ordnet med tildeling av en Paul 
Harris.Presidenten takker for denne anerkjennelsen. 

Kari Killi: Fredspris utnevnelsen var riktig, og til vel fortjente kandidater. Kari har også deltatt i 
en strålende middag sammen med noen av oss (spisemøtet siste fredag) 

Rotary Internt: 

Rolf minner om Rotary Convention in Hamburg 1-5 juni 2019. Påmeldingsfrist 15 desember 
før det blir dyrere 

Det er ca 10 personer fra LRK som allerede er påmeldte 

 

Møteprogram for neste halvår gjennomgått 

2. januar møtefri 

09. Ungt entrepenørskap v/Anniken Ausen   

16. Hvordan skape medisinske nyvinninger v/ Anita Kåss 

23. Ungt entreprenørskap på Bamble VGS 

30. Peismøter 

6. februar Dette er Rotary. Presentasjon for potensielle medlemmer 

13. Ny farled i Grenland v/Geir Solberg 

20. møtefri  

1. mars Torskeaften (obs fredag) 

6. Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gammel v/Runar Bakken  

13. Forberedelse til Rotarylekene + Seniorforedrag 

20. Blinkskudd fra mitt fotoliv v/ Geir Bohlin 

30. Rotarylekene – (obs lørdag) 

3. april Yara Birkeland – autonome skip på Herøya v/ Bjørn Tore Orvik 
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10. Inovyn – utvidelse av produksjonen på Rafnes v/ Torbjørn Kaggerud 

17. møtefri 

24. Mitt presidentår 2019-2020 v/Espen 

1. mai møtefri 

8. Rapporter fra ungdomsarbeidet – utreisende student, Ryla mm. 

15. Bedriftsutvikling på Langrønningen v/ Vidar Tellefsen 

22. Skolekjøkken og kokkekamp 

29.  møtefri 

5. juni Havparadiset – suksess i skjærgården 

12. Rebusløp 

19. Presidentskifte 

26 . Sommermøte 
 

Ajour pr 031218 

 

Senior foredrag ved Yngvar 

 Født 12. juni 1962 i Drangedal.  
 Mor var hjemmeværende, mens far, herredsagronomen, i hovedsak var fraværende 
 Vokste opp på Prestestranda 
 Grenland folkehøgskole 
 Deretter 3 år på gymnaset i Bø 
 Revisorutdannet med familierett som spesialfelt 
 Var med i 4H. Fått statuett 
 Lidenskapelig bærplukker 
 Flere arbeidsgivere: 

o Bamble og Langesund Sparebank 
o Bamble kommune 

 

2014 ble det konstatert kreft i endetarmer. Operert 12 januar. 8 måneder etterpå ble 
størstedelen av leveren fjernet.  

Hobbyer. Driver småproduksjon (her trakk han frem den medbrakte «kasse med det rare i» 

 Fuglehus med innlagt flaskefor 
 Barne-krakk 
 Kromkakepinner 
 Tømmerbil 

o Etc. 
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Seniorforedrag ved Erik 

 Vært med i klubben i ca 25 år 
 Født i Drammen 
 Gift med Reidun 

- 3 barn. Espen, Øyvind, Grethe 

 

 Gikk på Strømsø barneskole hvor klassene var delt i rene gutte og jente klasser 
o Mye mobbing, men kalte det ikke for det på den tiden. 

 Realskole med Per Hafslund som mattelærer. Erik var assistenten hans og Erik fikk 
lyst på Naturfag gjennom Hafslund. Målsetting var å bli lektor.  

 Studerte i Bergen. Ble sammen med Reidun i løpet av dette oppholdet. 
 Startet som stipendiat  
 Reidun jobbet for Johan Lothe. Reidun og Erik ble begge lovet jobber i Saga 

Petrokjemi. 
 Begynte i Saga Petrokjemi i 1975 
 Begynte på den tekniske fagskolen. Satte pris på dialogen med elevene 
 Gikk videre til Ingeniørhøyskolen. Tror han var en populær lærer. 
 Stipend til USA opphold 
 Hydros forskningssenter på Herøya 

o Utviklet skummet isolasjon til oljerør for å unngå nedkjøling ved transport over 
lengre avstander 

o Patent etter 5 års prosess 
o Fabrikker over hele verden: Texas, Malaysia, etc 
o Thermotite på Orkanger som startet det hele 

 MIT kurs  i technology leadership. Begynte så i Hydro olje-utvikling 
 Begynte hos Håkon Langballe med PVC 
 Forskningsrådet: støtte bedrifter som søker EU prosjektfinansiering.  

o Mange flotte prosjekter i distriktene. 

Hjerteoperert 12.12.12.Hjertet tatt ut av kroppen og operert på. Satt inn igjen etter 3 timer. Er 
nå i fin form. 

 

 

 

 

 

 

 

Referent:   Helge 


