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Stokke Rotaryklubb møte 6. mai 2010

Presidenten åpnet møte og ønsket alle og spesielt GSE-teamet velkommen.

Dagens sitat, Marit Arnstad: “Jeg er for nysgjerrig til å ha hemmelig 
telefonnummer.”

Da GSE-teamet deltok gikk store deler av møtet på engelsk.

Olav Aas holdt 3-min og tok for seg differansen i verden på hvordan 
næringslivet er organisert formelt og hva som skiller ut fra geografisk ståsted.

Diane Marshall, Sault Ste. Marie, ON, Canada. Teamleder. Hun orienterte om 
teamet som representerte et distrikt, 6290, nord i USA, Michigan, og 4 klubber 
i Canada. Teamet hadde sin første samling i oktober 2009. Distriktet har ca 
3.000 rotarianere og jobber med “foundraising” og prosjekter lokalt og 
internasjonalt. Så viste hun en billedkavalkade med foto fra deltakerenes 
hjembyer.
Deltagerene presenterte så seg selv.

Jody Houle, Wawa, Canada.

Cindy Mom, Petoskey, MI, USA

Anjanette Merriweather, Traverse City, MI, USA

Krista Menacher, Muskegon, MI, USA

Tara Kram, Grand Haven, MI, USA

Det hele ble rundet av med en spørsmålsrunde.

Presidenten minnet om “Argentinamøte” i Sandefjord og håpet at mange ville 
melde seg på. Det skulle komme en E-post.

Kjell K



Ref.
Stokke Rotaryklubb  møte 27.05.2010.

Presidenten ledet møtet.
Ingen gjester.
Merkedager: Jahn Magnus Hans Martin
Rotary info.: Distriktet er i mål med innbetalingen til Polio Pluss.
Guvernørens mål om ett nytt medlem pr klubb nesten i boks. Per dato 3 i 
manko.
Thomas berømmet for for sin jobb med klubbens hjemmeside.
Terje Olav orienterte om avviklingen av GSE besøket. Deltakere og verter 
fornøyd.
Bjørn Erik refererte skryt fra “friluftsbevegelsen” i Vestfold ang jobben på 
Sundåsen.
Videre orienterte han om sommeropplegget for Boaz.
3 min: Ole Sverre tok som oppmann for 3-min for seg 3-min betydning. 
Nødvendigheten, fordelene ved, vanskelighetene ved å få noen til å holde 3-
min og eventuelle måter dette kan organiseres på.
Egoforedrag  av Egil Rønning.
Egil fortalte annerledes, spennende, orienterende og fortellende om seg selv. 
Han er Tønsberggutt født og oppvokst i Erlandsensgate 8 på Frodeløkka. 
Han hadde med seg en ryggsekk og i den hadde han bøker og div til 
friluftsbruk. Bøkene han hadde med, bl a Skjønberg Erkens kokebok, var 
bøker som hadde stor betydning og var i hyppig bruk.
Tidlig interesse for landbruk. Utdannelsen var svært variert og strakk seg over 
mange år. Det startet med Skogagronomkurs 2 vintre på Melsom, senere 
Jønsberg  skole på Stange. Så ble det 8 år på V-Tslakteri. Samtidig skaffet 
han seg studiekompetanse. Han hadde etablert egen familie da han tok 
Landbrukshøyskolen. Hovefagsoppgaven var “Elg beite, elgens beitemønster. 
Han tok også 2 år på BI i Oslo. “Master of mangment”  og “Senarier og 
senarielæring”.
Egil har vært gift i 25 år og de har 2 jenter. Ref. er ikke sikker på om det har 
sammenheng med at de bodde 1 år på Vesledal i Andebu.
Jakt og friluftsliv er en viktig beskjeftigelse. Hagearbeide er en viktig hobby. 
Han var også en periode skogsjef hos Cappelen på Ulefoss.
Egil er av de som liker snø og det har sammenheng med hans store interesse 
for natur og friluftsliv.
Han flyr om sommeren brannovervåkning for Skogselskapet.
Nå er han skogbrukssjef i Andebu og bosatt på Bjelland.
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