
 

 

 

Referat fra klubbmøte nr. 2 den 15. august 2019 

Referent: Henning U. Hverven 

Møtet ble ledet av: Terje C. Gløersen, President 

 

Åpning: Totalt tre gjester inklusive utvekslingsstudent Marina Soneghat Pumenta ble ønsket 

velkommen. Det var 43 deltakere til stede på møtet. 

Presidenten presenterte nok et fint Gruk til ettertanke med tittelen «Hvis du?» av Piet Hein. 

Klubbsaker: Arne Fr. Mathisen, leder av Mentorkomiteen, informerte om 

mentorprogrammet der 23 mentorer hittil har meldt seg på. Det skal være opplæringskveld for 

disse 28. august og startskuddet for programmet er 12. september. Eventuelle andre 

interesserte bes ta kontakt med Arne Mathisen for å få mer informasjon. Det oppfordres til 

ytterligere deltakelse i dette flotte initiativet. 

Musikk-kurset er nesten fulltegnet og det er fremdeles plass til noen flere. 

Presidenten oppfordrer alle medlemmene til å gjøre en innsats innen medlemsverving. Neste 

medlemsopptak er 7. november. 

 

Dagens tre minutter: Ian Kenworthy holdt et interessant innlegg om forbrukslån og 

appellerte samtidig til klubbens medlemmer om selv å ta kontakt med komiteen med aktuelle 

temaer de ønsker å ta opp/presentere som 3-minutters innlegg.  
 

 

Foredrag: Det ble holdt to yrkesforedrag på møtet. 

 

Utvekslingsstudent Marina Soneghat Pumenta fra Brasil ga oss en fin presentasjon. Hun 

fortalte om sitt hjemland, familie, venner og interesser. Hun viste oss mange fine bilder  

relatert til dette inklusive sin erfaring fra hun også hadde vært utvekslingsstudent i Colombia. 

Familien hennes hadde en annen utvekslingsstudent boende hos seg mens Marina er i Norge. 

Hennes store interesse og lidenskap er ballett og hun viste mange fine bilder av seg som 

ballettdanserinne der hun også har mottatt stor anerkjennelse og priser. 

 

Henning U. Hverven holdt sitt yrkesforedrag der han beskrev sin bakgrunn både 

familiemessig og yrkesmessig. Henning var medlem i Røa Rotary klubb i mange år før han 

ble medlem i ORK. Han er vokst opp i Oslo, er gift med Liv og har to døtre og fem barnebarn. 

Henning er siviløkonom og ingeniør bl.a. med en M. Sc. fra MIT i USA. Han har tilbragt 22 

år innen olje og energi og arbeidet i alle verdensdeler unntatt Sør-Amerika. Henning har de 

siste 8 årene vært ivrig opptatt i et prosjekt som han mener vil kunne ha stor betydning for 

klima, miljø og energi på internasjonal basis. Han sitter i ledelsen for selskapet NextFuel som 

har utviklet og patentert en prosess som kan levere en «clean successor to fossile fuel». De er 

nå midt i en prosess for å reise kapital og i forhandlinger bl.a. med noen av Europas største 

energiselskaper som har behov for å finne en erstatter for kull i sine kullkraftverk.  
 


