
 

 

 

 

 

 

                                     Stokke Rotaryklubb 

President John Einar Johnsen 

                           Månedsbrev  juni  2011 

 

Torsdag 2.juni: Møtefri 

 

Torsdag 9.juni 

Møtet var i idrettshallen og ble ledet av presidenten som ønsket alle 

velkommen.Han orienterte om innbydelse fra Jo rotaryklubb.Alle vil 

få mail  om dette og om hvordan påmelding skal skje.Det var ingen 

merkedager. oTønsberg rotaryklubb fyller 80 år og vår president er 

innbudt. Han vil da overrekke gave fra oss i Stokke. 

Thomas orienterte om klubbens forberedelser til Stokkedagene og sa 

at man er i rute. 

Dagens 3-minutt var ved Steinar Holme som hadde gjort seg noen 

tanker om tomtekjøp, husbygging, finansiering og utførelse før og nå. 



Enebolig uten kjeller er greit, men hva med egeninnsats? Kjeller gir 

høyere lån og høyere salgssum. Før var tomtene på 1 til 1,5 mål, i dag 

er de halvparten så store. Det er mange ting å tenke på for en 

husbygger. 

Dagens hovedprogram var ved Kai Ravnsborg-Gjertsen som fortalte 

om flått. Den finnes i hele sør-Norge helt opp til Helgeland. Den lever 

av å suge blod fra dyr og mennesker og den sitter i trær og venter på 

mulige verter. Da slipper den seg ned på dem.Flåtten er blind og døv 

Den legger i egg i skogbunnen som så blir til en larve på 1,5 mm. Som 

voksen blir den 2 til 3mm og full av blod er den enda større. Det er 

bare hunflåtten som suger blod. Flåtten har 8 ben og er en midd i 

edderkoppfamilien. Den er ofte bærer av smitte som kan forårsake 

sykdom hos mennesker. Bare ett av tre mennesker har sett flåtten 

når de blir bitt. Det vil deretter se ut som en infeksjon. 1 til 3 uker 

senere blir det mer rødt. Hvis nødvendig gis det en penicillinkur. 

20 % av Vestfolds befolkning er smittet etter bitt uten å merke noe 

senere. Hvis man blir bitt er det viktig å få fjernet flåtten fra kroppen 

innen 24 timer for å unngå smitte. Fornuftige klær og inspeksjon av 

kroppen er nok lurt etter en tur ute i det fri. 

 

Torsdag 16. juni  

Møtet var på Sundåsen og ble ledet av presidenten som ønsket 

velkommen til 20 rotaryanere og 9 ledsagere. Helge Klingberg takket 

for blomster til sin 70 årsdag tidligere i år. Presidenten hadde fått en 

mail fra R.I. med takk for oppgjør av våre forpliktelser.  

Kveldens program var ved Erlend Larsen som er flyver i Widerø, 

forfatter og lokalpolitiker. Han utga en bok om unionsoppløsningen i 

1905. Foredraget var lokalhistorie om Sundåsen og dens forsvarsverk 



i perioden 1895-1905. Han hadde også mye politisk bakgrunnsstoff 

som mange ikke hadde hørt om. Han tok også for seg Håøya og 

Sundåsens plass i historien. Presidenten takket han med ros og 

blomster. Det ble også tid til en kaffekopp og kake i det fine været. 

 

Torsdag 23. juni: Møtefri 

 

Torsdag 30. juni 

Møtet var i idrettshallen og ble ledet av presidenten. Det var ingen 

merkedager. Arve Magnussen takket for blomster ved sin sykdom. 

Svein Sørhaug orienterte om innbydelsen fra Jo og påmeldingen. Han 

vil ha påmelding til seg slik at han har full oversikt over deltagerne. 

Også navn på ledsager på oppgis. Tønsberg rotaryklubb takket for 

gave til sitt jubeleum. 

Kveldens 3-minutt var ved Hege Wahl. Hun hadde gjort seg noen 

tanker om å tilpasse seg både alder, kropp og muligheter. Hun må 

lære å spørre om hjelp når ting blir vanskelige og også det å ta i mot 

hjelp. Hun hadde merket seg at i mange kulturer var det mer en 

selvfølge å hjelpe eldre enn hos oss. 

Så var tiden kommet til presidentskifte. John Einar Johnsen 

overleverte kjedet og rotaryknapp til vår nye president Olav Haakon 

Aas sammen med velvalgte ord. Olav Ville ikke si så meget i dag, men 

kommer sterkt tilbake over ferien. 

Avtroppende president ga deretter et tilbakeblikk på hans år. Han 

mente t året hadde utviklet han på mange felt. Han mente at dette 

året snarere var 1,5 år for han hadde brukt mye tid på å forberede 

seg. Frammøteprosenten på 60 % var han fornøyd med for den 



hadde vært lavere.Han mente også at peismøter burde vinkles til mer 

sosialt samvær. 2 medlemmer har fått tildelt Paul Harris utmerkelse i 

hans presidenttid. Han sa også at tilbakemeldinger fra Boaz var 

positive og at han var takknemlig for den utviklingen han hadde fått 

ved sitt opphold. Han sa også at han hadde følt en veldig trygghet i 

klubben ikke minst gjennom all hjelp og støtte han hadde fått. Men 

en ting var han ikke helt fornøyd: deltagelsen på torskeaften må bli 

bedre for som han sa: det er jo så hyggelig. 

Og så helt til slutt: De to som fikk Paul Harris er: 

Arne Trygve Jacobsen og Bjørn Erik Eriksen 

Ref. R.J.M. 

  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

   


