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ÆRESMEDLEM: Per Kofoed Kongsgaarden hadde på forhånd bedt om å ikke få gaver, men satte stor pris på dette fatet fra kame-
ratene i Borgerklubben Humanitas. I mars ble han utnevnt som klubbens tredje æresmedlem, siden oppstarten i 1872.

Ble hedret på 
95-årsdagen
Per Kofoed Kongsgaarden feiret med familie og venner
Den vitale 95-åringen tok 
imot sine gjester i lokalene 
til Borgerklubben Huma-
nitas i Olavsgate. Der har 
han vært medlem siden 
8. januar 1948, og møter 
trofast opp på hvert møte.
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– Per betyr, og har betydd utro-
lig mye for denne klubben, og 

ble medlem for snart 67 år 
siden. Det er ganske fantastisk, 
sa klubbformann Kjell Lillestøl 
i sin tale.

Kongsgaarden ble valgt inn i 
klubbens råd i 1980, og har sit-
tet der siden. Han er klubbens 
eldste medlem, og regnes som 
et vandrende leksikon.

Høydepunkt
– Det desiderte høydepunktet 

på våre spiseaftener annenhver 
torsdag, er når Per forteller epi-
soder fra klubbens historie, 
eller Porsgrunns historie. Noen 

ganger kan det også komme 
spørsmål fra de andre medlem-
mene, og da får vi som regel 
svar på strak arm, sa Lillestøl.

Æresmedlem
Kongsgaardens store innsats 

i Humanitas førte til at han ble 
utnevnt til æresmedlem under 
generalforsamlingen i mars i år. 

– Det har ikke skjedd ofte i 
klubbens historie. Det første 
æresmedlemmet var Sigvald 
Andresen, som ble utnevnt i 
1890. Det andre æresmedlem-
met var Johan Holler, som var  

klubbens hovedstifter. Han ble 
utnevnt i 1892. Det gikk 122 år 
før det tredje æresmedlemmet, 
og det var Per, sa Lillestøl.

Fikk gave
Kongsgaarden hadde på for-

hånd bedt om at gjestene ikke 
skulle ta med seg gaver, men 
det stoppet ikke klubbkamerat-
ene.

– Vi har fått laget et fat på 
Porsgrunds Porselænsfabrik 
med klubbens logo, sa Lillestøl 
til en rørt jubilant.

Helsekrav 
for bilførere 
på høring
Vegdirektoratet og Helse-
direktoratet sender  et forslag 
til nytt regelverk for helse-
krav til førerett ut på høring. 

De foreslåtte endringer i 
helsekravene innebærer at 
mange som til nå har måttet 
søke Fylkesmannen om dis-
pensasjon, kan få førerett 
etter helseattest fra lege.

I dag behandler fylkes-
mennene rundt 15.000 søk-
nader årlig om dispensasjon 
fra helsekrav for førerkort, 
og mellom 80 og 90 prosent 
av søknadene har blitt innvil-
get. 

– Nå foreslås det å endre 
regelverket slik at helse-  
kravene i førerkortforskriften 
samsvarer bedre med nivået 
der dispensasjon har blitt 
gitt. Adgangen til å få dis-
pensasjon vil samtidig bli 
sterkt begrenset. Mindre dis-
pensasjonsadgang betyr min-
dre bruk av skjønn, og mer 
likebehandling. Fylkesmen-
nene vil fortsatt få noen søk-
nader om dispensasjon, men 
langt færre, skriver Helsedi-
rektoratet på sine nettsider.

Det nye regelverket vil bli 
strengere ved bruk av lege-
midler som kan medføre fare 
for trafikkfarlig adferd.

Høringsfrist er 15. mars 
2015.

PD retter
I gårsdagens sak om Terje 
Johannessen, som går av 
med pensjon som hovedstev-
nevitne, har vi skrevet Stei-
nar Johannessen ved to tilfel-
ler. PD beklager dette.

PENSJONIST: Terje 
Johannessen.

Per Kofoed Kongsgaarden 
har også vært medlem i 
Porsgrunn Rotary siden 
1968. På sin 95-årsdag 
fikk han en helt spesiell 
utmerkelse. 

Haakon Wærstad

Presidenten i den lokale rotary-
klubben, Kjell Meen, tok ordet 
under markeringen av Kongs-

gaardens jubileum, og hadde 
med seg en helt spesiell utmer-
kelse.

100 prosent frammøte
– Per har vært medlem i 46 

år, og det er en respektabel tid, 
men hovedgrunnen til at du får 
en utmerkelse i dag, er at du er 
det medlemmet som har abso-
lutt høyest frammøte i vår 
klubb. Det er nesten 100 pro-
sent frammøte, sa Meen.

Meen fortalte at Kongsgaar-
den hadde fylt alle roller i 

Rotary, og var president i 1980 
til 1981.

Til å dele ut prisen, som er en  
Paul Harris Fellow-medalje i 
safir, hadde Meen med sin 
kone, Laila Lerum.

– Paul Harris stiftet det inter-
nasjonale Rotary i 1907. Du har 
fått denne tidligere, men noen 
få kan også få den i safir. Det er 
det faktisk bare to som har fått 
tidligere i Porsgrunn, sa Lerum.

SAFIR: Per Kofoed Kongsgaarden fikk Paul Harris Fellow-med-
alje i safir. Det har bare skjedd to ganger tidligere i Porsgrunn.

Fikk spesiell utmerkelse


