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Månedsbrev for februar 2010 

 

 

Torskeaften 4.februar 2010 

 

Presidenten ønsket velkommen til torskeaften på Furulund Kro og samlingen ble innledet med 

noen klubbsaker og en allsang under ledelse av Kjell Skeie. Egil Rønning ble opptatt som 

medlem i klubben etter en presentasjon av ham, fremført av fadderen hans, Ole Sverre Lund. 

Presidenten brukte anledningen til å peke på bevegelsens målsetting. Han siterte også vår 

yrkeskodeks. Vårt nye medlem har en meget variert bakgrunn som han vil komme tilbake til 

under et ego-foredrag. 

På menyen sto kokt torsk med gulrøtter, lever og rogn og som dessert karamellpuddig og 

kaffe. Meget velsmakende! Vårt nye medlem takket for den tillit han er blitt vist ved å ha blitt 

medlem i klubben vår, og ikke nok med det, han takket også i muntre vendinger for maten. 

 

Ref.: HK 

 

 

Peismøter 11.februar 2010 

Komiteene var samlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Møte 18.februar 2010 

 

Presidenten ønsket velkommen til møte i Idrettshallens kafeteria. Først ble John Einar 

Johnson, Per Grønnerud og Steinar Holme gratulert med fødselsdager. Dernest tok kan opp 

opp et par rotarysaker, deriblant RYLA og vår representant. 

Møtet skulle ellers være viet forrige ukes peismøte og referater fra komiteene.  Svenn Bigset 

refererte fra kameratskapskomiteen, Helge Klingberg fra kommunikasjonskomiteen, Roar 

Antonsen fra programkomiteen, Arne Karlsen fra medlemsutviklingskomiteen, og Bjørn Erik 

Eriksen fra internasjonal komite. 

De mest aktuelle sakene var forslag til programaktiviteter for det forestående GSE først i mai 

måned og mannskap til å gjennomføre arrangementet. Dernest var det aktiviteter og særlig 

sommeraktiviteter knyttet til utvekslingsstudenten, Boaz. 

Det ble opplyst at Stokke Rotarys ærespris blir det ut på neste møte som finner sted på 

Bygdetunet. 

 

Ref.: HK 

 

Møte 25. februar 2010 

  

Møtet ble holdt på Bygdetunet og ble ledet av presidenten som ønsket oss og våre gjester 

Marit og Hans Gundersen hjertelig velkommen. Kristian Marcussen ble gratulert med sin 80 

års dag og han opplyste også om Rotarys 105 års jubileum i februar. 

Kveldens hovedprogram var ved pr. og kommunikasjonskomiteen og ble ledet av Helge 

Klingberg. Han startet med å snakke om Matching Grants som han mente var komiteens 

ansvar siden det handler om orientering og informasjon. 

Komiteen drøftet forskjellige sider ved hjelpeprosjekter på sitt peismøte og det kom da fram 

mange synspunkter. Komiteen ble også orientert om et prosjekt som ble innstilt på grunn av 

mangelfullt forarbeide. Helge har vært i kontakt med en rotaryklubb som planlegger et nytt 

prosjekt ved et collage i Sør-Afrika som går ut på å bygge opp og utstyre et datarom med  

utstyr til undervisningen ved skolen. Klubben var meget ivrig etter å få til et samarbeid med 

vår klubb om dette og ønsket å høre møtets mening om dette. 

Noen mente at dette minnet mer om en pengetransaksjon enn et prosjekt og andre lurte på om 

dette dreide seg om folk som virkelig var i nød. En mening skilte seg imidlertid klart ut : Det 

er viktig å være med i slikt arbeid så mye som mulig og det er viktig at det mest mulig 

samarbeides med klubber som har erfaring med dette.Det ble også foreslått å involvere Re 

Roraryklubb siden dette er en nystartet klubb. 

 

Dette var også kvelden da Stokke Rotarys ærespris for 2010 skulle tildeles. Helge Klingberg 

introduserte ekteparet Marit og Hans Gundersen som fikk prisen for i en årrekke å ha 

engasjert seg i lokalmiljøet. Hans Gundersen har hatt flere tillitsverv Stokke IL siden 1953, 

blant annet har han i flere periodervært leder i hovedstyret.Gundersen var også styreleder i 

Stokke bygdetun i ni år.Marit var i en periode leder av damegruppa Stokke IL , og hun har i 

en årrekke stilt oppmed blant annet vaffelsteking i mange lokale sammenhenger.Fortsatt er 

begge med i bygdetunet med vaktmester- og dugnadsoppgaver.De var også med i kulissene da 

Stokke IL arrangerte ski-NM i januar. 

Som takk for den omfattende innsatsen i lokalmiljøet ble ekteparet overrakt et diplom og en 

sjekk under en tilstelning på bygdetunet nylig. 

 

Ref. : R.J.M. 


