
 

 

Referat fra møte i Langesund Rotaryklubb 17.10.18 

Opptellingen viste at vi til sammen var 19 medlemmer tilstede! Det fortjener applaus! 

Etter å ha ønsket oss velkommen startet President Rolf på opplesingen av en lang liste med 

hendelser på denne dag. Jeg nevner:  

 Marte og Martha har navnedag 

 Det er FNs dag for avskaffelse av fattigdom 

 I 1989 var det jordskjelv i San Francisco 

 Arthur Miller og Sverre Fjellstad ble født på denne dag i henholdsvis 1915 og 1930, og 

Frederic Chopin døde i 1849 

 Kjell Magne Bondeviks regjering ble presentert denne dagen i 1997 

 Jokke, Joachim Nielsen, i «Jokke og Valentinerne» døde 17.oktober 2000  

Tigris ble matet av Karin og Kjersti. 

Dagens tema: «Kjerstis egoforedrag» 

Kjersti åpnet med å si at hun hadde gruet seg i flere dager på tross av at hun er lærer. En ting 

er å stå foran en klasse og formidle et tema, noe helt annet å snakke om seg selv! Nevnes 

kan:  

 Kjersti ble født i Drøbak 18.05.53 av foreldre fra Raufoss. Mor var utdannet tekniker 

og hadde jobbet i NRK, men gikk over til å bli telefondame etter flytting til Drøbak.  

Der fikk faren ansettelse som salgssjef på en kåpefabrikk. Den første tiden bodde 

familien i en liten leilighet i sentrum, men flyttet senere til en stor villa på Seiersten. 

Søster ble født i 1958. Familien var aktiv, og barndommen ble omtalt i veldig positive 

ordelag. Mye reising, turer i skog og mark, og besøk hos besteforeldre på Raufoss er 

tydeligvis gode minner.  

 Kjersti giftet seg i 1975, og i 1976 flyttet hun og mannen Terje til Langesund der 

begge hadde fått jobb på Langesund ungdomsskole. De kom kjørende i Bobla si med 

flyttelasset på slep. Lærerboligen de flyttet inn i hadde de ikke sett, for tiden før 

Langesund  
Rotaryklubb 



måtte brukes til eksamen. To sønner ble født her, Per Martin og Jørgen. Ekteskapet 

tok slutt i 1999, men Kjersti bor her fortsatt. Hun har 3 barnebarn. 

 Lærerstudiet ble gjennomført på Hamar og Elverum. Kjersti var ansatt på Langesund 

ungdomsskole fra 1976 til 1991, og har deretter vært på Crofthomen videregående 

skole, nå Bamble videregående avd. Croftholmen.  

 Sitt elevsyn beskrev hun med Søren Kierkegårds ord: «Hvis der i sannhed skal lykkes å 

føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finde ham der hvor 

han er, og begynne der! Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst.»  

 Kjersti var prosjektleder i «det 13-årige skoleløpet» igangsatt av skolesjef Jan 

Furumo, og hun har hatt mange verv i lærernes fagforening (Norsk lærerlag og 

Utdanningsforbundet). Der var hun opptatt av at de ansatte hadde rettigheter, men 

også plikter!!! 

 På fritiden har Kjersti vært innom jazzballett og turn, og hun har vært turninstruktør, 

leder og nestleder i turngruppa i Langesund, leder i Foreningen Norden i 10 år, og 

deltatt i styret for Sjøspeiderne i Langesund.  

 Hunder står Kjerstis hjerte nær, hun elsker å lese, og er en hyppig tilhører på 

konserter og andre musikkarrangement.  

Kjersti er usikker på hva fremtiden har å by på, og smaker på tanken om å stå i jobb til den 

nye skolen er innflytningsklar. Men med på flyttelasset blir hun altså ikke!  

Hun avsluttet med å si at hun ønsker seg en aktiv pensjonisttid, og mente at utsagnet 

«Service above self» kunne være et fint motto å ha med seg på veien fremover. Hun er klar 

for innsats i klubben vår! 

Karin belønnet Kjersti med et Rotarykrus for den fine presentasjonen. Og for egen del kan 

jeg tilføye at Kjersti helt sikkert vil bli en ressurs for klubben vår. Velkommen skal du være! 

 

Info fra Rolf på slutten: 

Det ble solgt lodder på møtet vårt i dag. Pengene som Vinlotteri innbringer går uavkortet til 

«End polio now». Det kom inn 1880,00 kr.  

Det planlegges et «Orgelkåseri» i Stathelle kirke med pensjonert organist Staudt i regi av LRK 

7.april 2019. 

Verdens poliodag er 24. oktober. Du anbefales å sjekke denne siden på nettet: 

www.endpolio.org den 25.oktober kl. 00.30 (på natten hos oss).  Det har vært registrert 17 

poliotilfeller i verden dette året.  

http://www.endpolio.org/


LRK gir 2500,00 kr til Julebussen til Litauen. Ønsker du å gi penger til dette formålet kan det 

vippses penger til  Litauenkomiteens org.nr.  115787 

Som vedlegg er lagt ved: Skjema for autogiro. Medlemmene oppfordres til å evt. gå inn på 

løsningen, eller øke egen innsats. Da må nytt skjema fylles ut iflg. Halvor.  

 

Berit, ref. 

 


