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Tema/foredragsholder  

21.08. Fra avfall til råvare / Albert André 
Buer 

Vår egen Albert André Buer er gründer, og opptatt av å omgjøre problemavfall til 

nyttige råvarer. Firmaet hans, OiW Process, er kommet langt i arbeidet med å 

omskape den problematiske flyveasken til en nyttig og ufarlig råvare (se 

http://www.oiwprocess.no/wp-content/uploads/2014/10/Artikkel-Varden-OiW-

Process.pdf ) På første møtekveld denne høsten vil Albert gi oss et innblikk i hva 

han og kollegene på Forskningssenteret i Porsgrunn er i gang med.  På dette møtet 

starter vi også serien med mini-presentasjon av medlemmer. Deres kortfattede 

CV’er kommer i ukebrevet. 
 

28.08. Presidentens aften/årsmøte Dette er kvelden da president Øystein både skal oppsummere forrige rotaryår, og 

se framover. Dette er den første hyggekvelden siden klubben vokste fra vel 50 til 

over 70 medlemmer i sommer, og vi gleder oss til et godt og hyggelig måltid med 

nytrukket torsk, og god tid til å prate sammen! Bindende påmelding innen søndag 

kveld (25.08.) til Magne Dale (mail@magnedale.com) – eller tlf 928 57 646. (Av 

hensyn til middagen er det viktig at alle som ønsker å komme melder fra til 

Magne)   

 

05.09. Fremtidens næringsliv 
v/næringsminister Torbjørn Røe 
Isaksen 

Dette er et åpent intercity-møte der næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tenker 

høyt om fremtiden for norsk næringsliv. Møtet holdes i Storsalen på Skien 

videregående skole på Klosterøya TORSDAG 5. september kl 19. Også rektor 

Toril Lislien fra Skien vgs, daglig leder Ann-Iren Haugen fra Ungt 

Entreprenørskap Telemark og daglig leder Erik Olsson fra SiteTelemark vil 

snakke om utfordringer og muligheter for sine fagområder, og delta i en 

panelsamtale med næringsministeren.  Alle interesserte er velkommen. 

 

11.09. Refleksjoner etter valget v/ Ove 
Mellingen 

Opptellingen etter kommune- og fylkestingsvalget er så vidt unnagjort når TA-

redaktør Ove Mellingen kommer for å snakke om valget. Hvorfor gikk det som det 

gjorde, og hva kan vi forvente oss i Skien og på fylkesplan? Ove Mellingen er 

godt kjent i det politiske landskapet, han er ikke redd for å si hva han mener – og 

vi ser fram til å høre ham reflektere over valget og valgresultatet. 

 

18.09. Bedriftslegens rolle – etiske 
dilemmaer? Min historie 
v/ Siri Storetvedt Heldaas 

Siri Storetvedt Heldaas var industriens første toksikolog, ansatt som bedriftslege i 

Norsk Hydro på Herøya.  Der registrerte hun bl.a. overhyppighet av melanom 

(føflekkreft) hos arbeiderne på en av fabrikkene. Hun ropte varsko, men fikk 

munnkurv, og var nær ved å bli oppsagt fordi hun ikke etterkom ledelsens ønske 

om å dysse ned saken. Dette førte til mange og store medieoppslag, og fikk stor 

betydning for HMS-arbeidet i industrien. Og ikke minst: Saken satte fokus på de 

etiske dilemmaene som en bedriftslege kan komme i. Midt i denne stormen stod  

Siri Storetvedt Heldaas, som på kveldens møte forteller sin historie. 

http://www.oiwprocess.no/wp-content/uploads/2014/10/Artikkel-Varden-OiW-Process.pdf
http://www.oiwprocess.no/wp-content/uploads/2014/10/Artikkel-Varden-OiW-Process.pdf
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25.09. Dagligvarebransjen i Grenland v/ 

dgl.leder Terje Moen, 
Butikkpartner AS 

Grenland er det området i Norge hvor det er tettest med dagligvarebutikker, og 

hvor konkurransen er hardest. Butikkpartner AS (www.butikkpartner.no) drifter 

13 dagligvareforretninger og et cateringselskap i Telemark og Vestfold, og har 

lokale eiere. Datterselskapene er profilert under kjedekonseptene Meny, Kiwi og 

Spar. Terje Moen er daglig leder i Butikkpartner AS, og vil snakke om både 

historien, dagens situasjon og fremtidsutsiktene for butikkene der vi henter maten 

vår. 

 

02.10. Framtidsfullmakt. v/ Johan Henrik 
Frøstrup 

Hvem skal bestemme over økonomien og dine personlige interesser dersom du en 

gang blir ute av stand til å gjøre det selv? Vår egen Johan Henrik Frøstrup skal på 

dagens møte fortelle om de mulighetene vi har til å ta styringen på en slik 

utvikling gjennom å opprette en fremtidsfullmakt.  

09.10. Peiskveld En uformell samling i små og oversiktlige grupper, og rundt et hyggelig taffel; det 

er oppskriften på klubbens peiskvelder. Der kan vi snakke om løst og fast, om ting 

som opptar oss i Rotary og hverdagen ellers, og bli bedre kjent med hverandre. 

Påmelding skjer til presidenten (turliv@online.no ), og han gir beskjed om hvor du 

skal møte. Festkomitéen sørger for at mat og drikke er på plass i de hjemmene 

som stilles til disposisjon. 

16.10. Etikk i arbeidslivet. Diskusjonskveld  Grunnleggerne av Rotary ville at ledere for forskjellige foretak regelmessig skulle 

treffes i en kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne, utveksle erfaringer og 

støtte hverandre i bestrebelsene for å drive hederlige virksomheter. Også i dag står 

vi stadig overfor etiske dilemmaer. Hvor er dagens fallgruber, og hvordan kan vi 

unngå å havne i dem? Vi tar diskusjonen i kveldens møte. 

23.10. Innovativt landbruk v/ bonde Per 
Arne Hoppestad 

37-årige Per Arne Hoppestad er en av de mest fremtidsrettede bøndene i 

Telemark, og han har ansvar for driften av et stort antall gårder i Telemark og 

Vestfold. Hoppestad er blant de største leverandørene av grønsaker og poteter til 

industrien, har store arealer med korn, driver spireproduksjon, produserer 

økologiske drikkevarer, og har bl.a. eget kålrotpakkeri.  I vekstsesongen har han 

rundt 30 personer i arbeid. Til Rotary kommer den «uvanlige» gjerpensbonden for 

å fortelle om sin landbruksdrift, og hvordan han vil møte morgendagens marked.  
30.10. Rotary og ungdommen -Takk, Skien Rotary Klubb, for at jeg fikk et fantastisk skoleår i Argentina! Tora 

Haugard Lid har «sekken full» av opplevelser som utvekslingsstudent i Argentina 

– og denne onsdagen kommer hun til klubbmøtet for å fortelle om det 

uforglemmelige oppholdet i Argentina. Som en del av Rotarys fredsarbeid satses 

det på mange tilbud til unge mennesker. Så når Tora har sagt sitt om Argentina-

opplevelsene vil primus motor for Rotarys lederopplæring for ungdom (RYLA), 

Thor Asbjørn Andersen fra Sandefjord Øst Rotaryklubb, fortelle om det tilbudet 

unge mennesker får på noen hektiske kursdager i Lågendalen. Klubben vår har 

tradisjon for å sende deltakere til RYLA, og snart er det tid til å sende av sted 

flere. 

06.11. Hyggekveld  

13.11. Pasientjournaler – fortsatt 
digitaliserte papirark? v/ Dag 
Ausen, Imatis AS 

En journal for hver person krever at alle helseinstitusjoner og leger har 

dataprogram som gir tilgang til et system som kan ”snakke sammen”. Hvorfor er 

det ikke slik i dag, og hva skal til for å få ett felles pasientjournalsystem? 

http://www.butikkpartner.no/
mailto:turliv@online.no
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20.11. Tre generasjoner leger v/ Olaf 
Aasland 

Olaf Aasland far og bestefar var kjente leger i Skien i mellomkrigstiden og etter 

Annen verdenskrig. Aasland vil foretelle om deres aktivitet Skien i denne 

tidsperioden fra TBC, Polio og dagens helseplager. Han vil diskutere endringer i 

sykdomspanoramaet i tre legegenerasjoner 

 

27.11. Vestfold og Telemark: muligheter 
og utfordringer v/fylkesordfører 
Terje Riis-Johansen 

Senterpartiets Terje Riis-Johansen blir den første fylkesordføreren i Vestfold og 

Telemark. Hva ser han av muligheter, og hva venter han av utfordringer når de to 

fylkene blir ett? Vil Telemark bli «overkjørt» av Vestfold, eller vil fordelene ved 

sammenslåingen overskygge de negative sidene?  Den garvede politikeren får nok 

å bryne seg på de neste årene – og vi får høre hva han selv tenker om jobben på 

onsdagens møte i Rotary. 

04.12. Guvernørbesøk v/DG Sten Hernes Guvernørbesøket er et høydepunkt i rotaryåret. Da kler vi oss pent, og har 

hyggekveld med god mat etter guvernørens foredrag. Årets distriktsguvernør for 

Vestfold, Telemark og Agder-fylkene, Sten Hernes, er som forgjengeren opptatt 

av at vi skal trives i Rotary. Trivsel – og ikke minst de store forandringene som 

skjer i Rotary på internasjonalt plan - er blant temaene han vi snakke med oss om.  

Dagfinn Holstad fra Kragerø har overtatt som assisterende guvernør etter Per 

Simon, og kommer sammen med guvernøren. Festkomitéen varter opp 

med…………, og påmelding skjer til mail@magnedale.com  eller tlf 928 57 646 

innen mandag 2.12. kl 21.    

11.12. Refleksjoner etter fotballsesongen 
v/ ass.trener Jan Frode Nornes 

Året fotballsesong i Eliteserien er blitt minneverdig for Odd. Vårsesongen ble 

langt bedre enn forståsegpåerne spådde – og nå er punktum satt for fotballåret 

2019. Assistenttrener Jan Frode Nornes har analysene klare for hvorfor sesongen 

endte som den gjorde, og kjenner vi ham rett, så er han godt i gang med 

slagplanen for 2020-sesongen. 

18.12. Hyggekveld/Oscars aften Gimsøy RK sin tradisjonelle festlighet straks før årtes utgang videreføres, med 

sedvanlig premieutdeling fra årets sommerleker. 

25.12. 1. juledag – intet møte  
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