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Etter å ha ønsket velkommen overlot president Olav Aas talerstolen til Kai Ravnsborg-Gjertsen, 

som holdt en fin minnetale over Gunnar Gjein. Kai trakk særlig frem den innsatsen som Gunnar 

hadde gjort i mange år for en gruppe foreldreløse barn i India. Gunnar ble medlem av Stokke Rk. 

allerede i 1969, og var nylig blitt hedret av klubben med Paul Harris-fellowship. Etter talen mintes 

vi Gunnar med ett minutts stillhet. 

Kjell Konglevoll takket for blomsterhilsen i anledning av sin 70-årsdag. Dagens «3-minutt» var ved 

Helge Klingberg, som bl.a. siterte et avisinnlegg, relatert til terrorhandlingene 22. juli.   

Derpå introduserte presidenten kveldens foredragsholder: Erik Marheim, distribusjonssjef i Jotun. 

Han hadde kalt foredraget sitt: «Med Jotun inn i fremtiden». Han var bl.a. ansvarlig for transport og 

kundeservice og er også sterkt engasjert i bygging av ny produksjonsfabrikk ved anlegget på 

Vindal. Den er i rute og skal etter planen begynne å produsere i mars 2012.  

Allerede i 1962 ekspanderte Jotun utenlands. I dag er det ansatt ca. 8000 på verdensbasis, ca. 1000 i 

Norge,  hvorav 800 i Sandefjord. Stikkord  for ledelsesfilosofien er lojalitet, omsorg, respekt og 

mot. I forbindelse med utbyggingen på Vindal vil det bli tatt i bruk ny produksjonsteknologi, 

samtidig med at det foregår en rasjonalisering og nedbemanning. Antall ansatte på Vindal vil 

riktignok øke. Lagrene i Skandinavia vil bli samlet, bl.a. vil lageret på Borgeskogen bli nedlagt.  

Alle ansatte skal ha fagbrev; de må kunne beherske pc og jobbe i team. Administrasjonen reduseres 

fra 5 til 3 ledd. Hele organisasjonen skal levere hele veien. Visjonen er at Jotun skal bli verdens 

beste malingleverandør, sa Marheim til slutt. 

Etter det interessante foredraget var det anledning til å stille spørsmål. Derpå rundet presidenten av 

et meget givende møte. 

 

 

Møtereferat 11.08.11. 

I presidentens fravær ble møtet ledet av sekretæren, Gro Bjørnstad, som ønsket oss og en gjest  fra 

Eiksmarka Rk, Hans Fredrik Kirsebom, velkommen. Hun ga så ordet til Kjell Konglevoll, som 

hadde dagens «3- minutt».  

Han kom inn på et par etiske dilemmaer, som han nylig var blitt stilt overfor. Innlegget hans passet 

meget godt som en innledning til kveldens foredrag: «Etikk i Rotary – Etikk i min bedrift».  

Det ble holdt av vårt medlem Geir Hoksrød, divisjons-økonom i Jotun. Selv om det kunne være 

vanskelig å definere etikk, mente Geir at vi hadde en intuitiv forståelse av ordet, ervervet gjennom 



erfaringer fra familieliv, skole og samfunnsliv. Første delen av foredraget var ellers viet Rotarys 

etiske prinsipper for næringsliv, samfunns- og privatliv, slik de kommer til uttrykk i vårt motto: 

«Service above self», i Rotarys formål: «å gagne andre», i «4-spørsmålprøven» og i «Yrkeskodeks 

for rotarianere». Våre engasjementer i klubbene gir seg utslag i mange høyverdige formål, bl.a. i  

Rotary Foundation, Ryla og Handycamp, sa Geir. 

Også i yrkes- og næringsliv har temaet etterhvert fått en sterkere plass. Jo større bedrift, desto 

viktigere er det med grunnleggende, etiske prinsipper. Det har derfor vært lagt ned mye arbeid på 

utforming av etiske spørsmål, særlig i Jotun som er representert i 40 land.  

Vi fikk også med oss en kort historikk, fra bedriften ble startet av Odd Gleditsch på Gimle i 1926. 

Første fabrikk i utlandet  ble etablert i Libya i 1962. I 1972 ble 4 forskjellige bedrifter slått sammen. 

Storbrannen på Jotun i 1976. Blandemaskiner i butikk tatt i bruk i 1976.  

Gleditschfamilien eier i dag 54%, Orkla 42%, og  resten eies av småaksjonærer.  

Bedriften selger for 13.5 millioner i året og er den 9. største i markedet med 70 selskaper i 40 land. 

Geir gikk så nærmere inn på de fire etiske grunnverdier som selskapet er tuftet på: Loyalty, Care, 

Respect, Boldness. Gjennom utdannings-strategier og bruk av sjekklister fikk ansatte i Jotun også 

trening i håndtering av etiske dilemmaer. Ikke alltid forelå det facitsvar, men treningen bidro til en 

klargjøring av problemene. Før en avgjørelse ble tatt, burde man bl.a. stille seg følgende spørsmål: 

Er det lovlig? Er det nødvendig? Kan det forsvares?  

Flere av våre medlemmer stilte spørsmål, som Geir besvarte. Det var tydelig at foredraget hadde 

vakt interesse. Til slutt takket Gro foredragsholderen og ønsket oss vel hjem. 

 

 

Møtereferat 18.18.11. 

Presidenten ønsket oss, kveldens foredragsholder og gjesten vår, Hans Fredrik Kirsebom, 

velkommen. Han hadde ellers gleden av å overrekke blomsterhilsener til to jubilanter som begge 

fylte rundt år: Sverre Sørhaug (90) og Anders K. Kjær jr. (50 ). Ellers hadde også Terje Olav 

Austrheim fødselsdag på samme dag (59 år).  

Presidenten opplyste at han hadde innvilget permisjon til Egil Rønning, i forbindelse med at Egil nå 

skulle overta stilling som rådmann i Øystre-Slidre.  

Ordet gikk derpå til jubilanten Anders K. Kjær, alias Tian. Hans «3-minutt» var viet  markens 

grøde. Som bonde dyrket han det meste av rotfrukter, bl. a. Nordens appelsin, kålroten, en krysning 

av kål og nepe, som i romertiden var festmat for fattige bønder. Han hadde også andre grønnsaker 

som var rike på antioksidanter, å by på, sa Tian.  

Så overtok kveldens foredragsholder, Kathrine Ebbesen Rør, resten av programmet. Etter 

anmodning fra presidenten introduserte hun først seg selv: Hun var fra Tolvsrød, utdannet som 

maskiningeniør, men var nå daglig leder i BioMed Clinic.  I forbindelse med at hun hadde en 

autistisk sønn hadde hun for 7 1/2 år siden reist til USA for å studere kosthold, og deretter  hadde 

hun bidratt på forskningsfronten.  

Tittelen på hennes foredrag var: «Din mat skal være din medisin, og din medisin skal være din 

mat». Hun ønsket å provosere litt og å skape debatt om matkultur, sa hun.  Hun tok utgangspunkt i 

det raskt voksende fedme-problemet i Vesten, der én av fem er overvektig. Vi har fått grandiosa-

generasjonen. Særlig etter 1980 har problemet blitt voksende. Noe skyldtes at maten etterhvert ble 

fetere og inneholdt mer av energi og proteiner. Husholdningene gikk mer og mer over til ferdigmat, 

og på arbeidsplassene ble det dessuten investert i gode kantiner.  

I dag er en stor sykdomsgruppe kostholds-relatert. Hva er sunt? Hva skal vi spise? Dette er 

omdiskuterte spørsmål. Hun regnet i stikkordsform opp feil ved de såkalte E-stoffer: mengde av 

sukker og usirup, av salt, fyllstoffer (pølser), glutamat, kunstige farge-og holdbarhetsstoffer. 

Glutamat forsterker andre smaker og påvirker hjernen. At maten smaker godt, gjør at man kanskje 

spiser mer enn hva man ellers ville ha gjort. Også melken som vi får i oss, er noe helt annet i dag. 

Hun var ellers  innom vaksiner, konserveringsmidler, levende virus og poengterte at det var viktig å 

være frisk, også når man event. skulle vaksineres. Når det gjaldt betydningen av arv og miljø, mente 

hun at 1/3 var bestemt av arv, 1/3 av hvordan man lever og 1/3 av det man puttet i seg. 70% av 



immunsystemet sitter i magen, der vi også bærer med oss 3 kg. bakterier. 

Oppskriften på et sunt liv oppsummerte hun slik: Søvn, trening, sollys, ekte mat, ikke stress, vann 

og kjærlighet.  

Presidenten takket for det meget interessante foredraget og overrakte samtidig Stokke bygdebok 

som synlig tegn på klubbens takknemlighet. Han minnet til slutt om at det sto Peismøter på 

programmet for neste uke, og anbefalte at vi da som ett av emnene drøftet nye medlemmer. 

 

25.11. Peismøter. 

 

Ref.: K. Sk. 


