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Referat fra møte torsdag 2. august 
Presidenten ønsket velkommen og minnet om Distriktskonferansen i Sandefjord. Vi gratulerte Ole 

Bjørnstad med 71 år 4. august. 

Kvelden var viet Heidi Rønnings opplevelse og erfaring fra årets RYLA i regi av Arendal RK 

Heidi presenterte seg: Baclor i biologi ved UMB, Lincoln Un New Zealand, starter til høsten på 

vetrinærstudier i Budapest. Hun har vært back packer i Australia. Hobbyen er hest. Tidligere erfaring 

med Rotary: Foreldrene medlemmer i Rotary, 2 ganger Rotary summercamp i Tyskland og i Danmark. 

RYLA 2012 ble arrangert på Froland i regi av Arendal RK 17. til 19. mars med overskriften 

"Bedriftsetablering og gründerskap" og 25 deltakere. Innledningsvis ble det et kort historisk 

tilbakeblikk på Arendals identitet og historie slik at deltagerne ble litt bedre kjent med byen og 

distriktet. Dette ble fulgt opp fredag med god tid til å gjøre seg kjent i byen. 

Torsdag ettermiddag gikk med til en presentasjon av virkemiddelapparatet som er tilgjengelig for 

gründere. Vi hadde også en presentasjon av etableringscase som en av klubbens medlemmer hadde 

gjennomført. Dagen ble avsluttet med at det ble holdt ordinært Rotarymøte i Arendal Rotary hvor 

alle Ryla – deltagerne fikk være tilstede og høre om den nye stamveien mellom Tvedestrand og 

Arendal. 

Fredag var det lagt opp til bedriftsbesøk. Først på Otrum ASA hvor gründer Jan Sigurd Oterlei fortalte 

om selskapet fra etableringsfasen til et internasjonalt, børsnotert konsern. Vi fikk deretter en 

omvisning på Bratteklev Museum hvor Aage Bibow fortalte om skipsbygging og redervirksomhet på 

1800 – tallet. Etter en deilig lunsj på Bjellandstrand Gård var det nyetableringen Flumill AS som ble 

besøkt – et selskap som er bygget opp rundt tidevannsteknologi. 



Lørdag var det nye foredrag og case om bedriftsetablering - fulgt opp av tid til refleksjon og 

ettertanke i grupper. 

Deltagerne avsluttet sitt opphold med lunsj lørdag og det var god stemning og mange godord om 

programmet og det sosiale fellesskapet som Ryla hadde gitt 

Som en oppsummering av RYLA: Etablering er vanskelig alene. Det kreves pågangsmot, lurt å starte i 

ung alder, tidkrevende, godt nettverk og andres støtte og andres penger. 

Heidi var glad for at Rotary hadde gitt henne et stort kontaktnett over hele verden. 

Heidi skal studere i Budapest og dette fikk presidenten til å fortelle om sine erfaringer som student i 

England. 

Ref: Kjell K 

Referat fra møtet torsdag 9. august  
Presidenten ønsket velkommen; spes til Astrid Kolbekk og kveldens foredragsholder Einar Koren. 

I forbindelse med peismøtene 16.08. til å ta tak i de problemstillingene han vil sende på E-post til 

komitelederene. 

Einar Koren begynte som dopingkontrollør i 2008 i "Antidoping Norge", en uavhengig, kunnskapsrik 

og offensiv organisasjon som samarbeider med andre for en ren idrett. 

Stiftelsen Antidoping Norge dekker både bredde og topp. Drivkraften er å arbeide for en dopingfri 

idrett. Den finansieres ved "Spillemidler" (22,6 mill), tilskudd fra dep. og andre. Har programmer for 

"Rent idrettslag", "Ren utøver", "Rent særforbund" og "Rent treningssenter" gjennom kurs og 

foredrag. 

Antidoping Norge vil ha et verdensledende kontrollprogram. 

For at midler skal komme på Dopinglista må de være prestasjonsfremmende, helseskadlige eller 

skade idrettens anseelse. Dopingkontrollen skal avsløre, avskrekke og forebygge. Den skal gjøre unge 

utøvere kjent med hva og hvordan kontrollen utføres, slik at de når de konkurrerer i utlandet vet 

hvordan kontrollen utføres. 

I 2011 ble det tatt: 1915 urinprøver, 470 blodprøver, 77 pustprøver, sum 2462 prøver. Av disse var 16 

prøver possitive. En dopingsak følger en fastlagt prosedyre fra + prøve fram til dom. Internasjonalt 

samarbeider AD med WADA og INADO. Det har fra 1996 vært arbeidet tett med Kina og seinere 

Russland, Begge i forbindelse med at de skulle arrangere OL. 

St.melding nr. 30, "Se meg" legger opp til arbeidet mot alkohol, narkotike og doping. Problemet er 

stort. Ved sesjon i 2009 svarte 2,9% av guttene og 1,0% av jentene at de hadde brukt dop. Mye av 

dette dopet produseres lokalt på kjøkkenet med råvarer kjøpt på Internett. 

Det forebyggende arbeidet skjer gjennom lokale prosjekter, regionale kunnskapsgrupper og forsøk 

på nettverksbygging. 

Spørsmålsrunde av sluttet foredraget. 



Reaksjoner/straff: 2 år for doping, 1/2 år for kanabis og 1/2 - 1 år for kosttilskudd. 

Legalt og illegalt dopingbruk. Medisiner på Dopinglista kan legalt brukes i forbindelse med sykdom, 

eks astma. 

WADA har liste over forbudte og tillatte preparater. I "Felleskatalogen" er aktuelle medisiner merket 

WADA-godkjent. 

Loddsalget innbrakte kr 1.070,- 

Ref: K.K. 

Torsdag 16. august – Peismøter 
 

Referat fra møtet 23. august 
Presidenten ønsket velkommen og opplyste at Thor Østby (tidligere medlem) var gått bort. Han 

minnet også om freden i Brømsebro i 1643 og dens følger. 

Kveldens fordragsholder, Lene Marie Johannesen fortalte om "Children of the Andes, utdanning for 

en framtid." Et prosjekt i Rotaryregi i en småby litt utenfor Quito i Ecuador. 

Hun har en Bachelor i internasjonal politikk fra Lillehammer og erfaring som frivillig i Midtøsten, hvor 

hun så følgene av brudd i utdanningen. 

Prosjektet fant hun ved søk på nettet. Prosjektet er i regi av Rotary Clubb Quito Valle Interaceanico. 

Hun hadde krav til at prosjektet hun ville satse på. 

• Lave administrasjonsutgifter 

• Gode rammer 

• Et prosjekt en kan tro på 

• Økonomisk støtte 

• Gi god utdanning (Ikke all utdanning er god). 

Nytt prosjekt i Machachi: "Barn og familier glemt av staten" for barn fra 3 år. Prosjektleder siv.ing. 

Odd E. Hansen. Det finansieres ved sponsormidler. 7 norske Rotaryklubber + D 2260 er blandt 

sponsorene. 

Mål: 

• Ønsker å gi barna en solid plattform 

• Utdanning 

• Vise vei ut av fattigdom 

• Helsetilbud 

• Ernæring 

• Omsorg 

• Jobbe med problemer knyttet til vold og alkoholisme. 

Det var tett kontakt mellom foreldre - lærer - rektor. 



En typisk dag var satt sammen av lek, frokost, 1,5 t undervisning, frukt/grønt/ lek 3/4 t. undervisning, 

varm lunsj, hvile (elevene sov 1/2 t med hodet på pulten) sang og dans. 

Lenes oppgaver var: engelsk, lek/ativiteter, være omsorgsperson, lærerassistent, skrive fadderbrev til 

sponsorer, leksehjelp. Oppholdet ga masse inntrykk fra reiser sammen med mennesker hun ble kjent 

med under oppholdet. Sitt opphold måtte hun evaluere skriftlig. Hun fikk positive tilbakemedinger. 

Lenes far, farfar og farmor (3 x 1000 kr) sponset en ekskusjon til et musèum og en fornøyelsespark. 

I Quito gikk hun på spanskkurs. der fikk hun mange venner også ei jente fra Norge. Oppholdet brakte 

Lene høyt opp på en aktiv vulkan, til Galapagos og bad i Stillehavet. 

Oppsummert: Det hadde vært en fantastisk opplevelse, Det ga venner for livet. Hun la igjen sitt 

hjerte i Ecuador og reiser tilbake i februar 2013. 

Se: WWW.children-of-the-andes-ecuador.org  

Loddsalget ga kr 1.135,- (kr 10 pr lodd)     

Ref  Kjell K. 

 

Referat fra møtet torsdag 30. august 
Presidenten hadde forfall og innkommende Gro Bjørnstad ledet møte. 

Gjester:  John Sverre Dahl, Vidar Gjerden, Lågendalen RK, Berit Pinnestad, Lågendalen RK 

Sekretæren orienterte om seminaret/møtet 9. oktober i regi av Horten RK. Påmelding til sekretæren 

innen 13. september  

Kveldens tema: Overraskelser. Ordet og valg av temaer fritt. Svein Erik og Jon hadde tatt 

utfordringen. 

Svein Erik tok utgangspunkt i en artikel i "Arv og Ætt" 2008, Vaktbergsaken. Det dreide seg om 

Vaktberg skole (bygget 1861) og regulering av kretsgrensene. I 1923, Det glade vannvidsår, ble det 

byggd ny skole på Melsom og Vennerød. Vaktberg skole var sprengt og nye elever ble overført til 

Melsom. "Storevahrfolket" protesterte. Folket på 3 gårder nektet å sende sine barn til Melsom. Det 

ble en opphetet sak og Tønsbergs Blad skreiv flere spaltemeter om saken. Debatten fortsatte til 

1925. 16.august 1923 var det skolestart på Vaktberg og elevene som foreldrene hadde nektet og 

overføre til Melsom møtte opp. På trappa sto formann i skolestyret, pastor Sevaldsen, og elevene ble 

avvist. Foreldrene ble innkalt til møte, men nektet å stille. De ble bøtlagt med 50 kr hver etter en 

rettsak. Elevene var ett år uten skolegang. I et lang brev av15.09.1924 redgjorde foreldrenes advokat  

for saken. 

I de dager refererte avisene nesten stenografisk og navns nevnelse ble brukt. Etter et 

herredstyremøte 8.12.1924 sto det i Tbgs Blad "Det er vel Høglund som har narret dem opp i saken."  

Varaordfører Korterød antydet i møtet at Høglund kanskje ville ha andel av beløpet" Det var søknad 

om bidrag til advokatutgifter (450 kr). 

http://www.children-of-the-andes-ecuador.org/


O. A. Stavnum spurte i berv om det var mulig å skille ut en egen skolekommune. Dep. svarte at det 

ikke var mulig. Vaktberg skole ble påbygd i 1925. 

Jon: Britt Sørensen reiste for noen år siden til Afrika. Hun ble spurt om hun hadde tatt mange bilder. 

"Ja, men jeg hadde ikke kamera, så bildene har jeg oppe i hodet" sa Britt. 

Jon tok for seg Japan. Det er lang reise dit. 24 timer daør til dør. Han har ei datter boende i Tokio og 

besøk dit hadde gitt en sum opphold på 4 mnd. 

Det myldrer med mennesker. StorTokio har 30 mill innbyggere. på ett lysskift i et sentralt kryss var 

det mer enn 3.000 mennesker som krysset gatene. Det er utrolig mange biler. For å få kjøpt bil må en 

ha garasje eller egen parkeringsplass. Det er mange parkeringshus etter "bokylleprinsippet". Du 

kjører bilen inn i en heis, og borte blir den. Når du skal hente bilen leverer du lappen og heisen 

kommer med bilen din. Offentlig transport fungerer godt og drives isamarbeid mellom stat, 

kommune og private. 

Mellom mylderet av skyskrapere er det mange grønne lunger. Parkene brukes også til piknik. Det er 

pent og ryddig selv om søpledunker ikke finnes. Folk tar med søpla hjem og kildesorterer der. 

Folk bruker munnbind for ikke å smitte andre. Det håndhilses ikke. Det bukkes. Også toalettene er 

spesielle og hygeniske. Du trykker på knapper og ting skjer. Lokket går opp og varmt sete kommer 

fram, besøket nærmer seg slutten og et nytt knappetrykk fører til at du blir spylt med lunka vann 

både bak og foran, du reiser deg og det blir spylt ned. 

Folket er trangbodd og leilighetene dårlig lydisolert. Om kjødets lyster melder seg tar folk inn på et 

"The lovers hotel" 

Jon hadde besøkt brukt marked og kjøpt et bilde med japansk signatur og motiv fra bryggen i Bergen. 

 Helsa holdt til den siste uka. En nyrestein meldte seg. Den ble fikset av en lokal lege med et navn 

som ikke kan uttales. Han hadde studert i USA og hadde tatt navnet John Wayne Caruso. 

Vidar Gjerde, fra Lågendalen RK, fortalte om sin virksomhet og ba oss lese deres hjemmeside. Av 

prosjekter de hadde nevnte han; "Dekkskift for eldre høst og vår", "Godt dikke til beboerene på 

aldershjemmet", "Salg av sandsekker", De satset stort på Shelter-bokser, De hadde 4 ute og 1 

hjemme. 

Loddsalget innbrakte kr 1.088,-      

Ref Kjell K.   


