
 

 

                                     Stokke Rotaryklubb 

President John Einar Johnsen 

                           Månedsbrev februar 2011 

 3.februar 

Presidenten ønsket velkommen til kveldens møte samt kveldens foredragsholder 
anleggsleder Lars Merakerås ifra Veidekke. 

Merkedager: Arne Karlsen ble gratulert med dagen idag 3 februar videre hadde Kjell Skeie 
dagens 3 -minutt 

Veidekke ble etablert i 1936 som et lokalt entreprenørfirma i Østfold.Veidekke er i dag en 
ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med ca 6000 ansatte.Dekker lokal 
bygg-anleggsvirksomhet, spesialiserte anleggsoppdrag, asfaltvirksomhet, drift og vedlikehold 
av offentlige veier, produksjon av pukk og grus, virksomhet innen miljø og gjenvinning, 
utvikling av bolig- og næringseiendommer, samt finansforvaltning. 

KOLO Veidekke a/s : utførende virksomhet innen fire av ovennevnte områder.De fire 
forretningsområdene er: Asfalt, Drift og vedlikehold, Pukk og Grus og Gjenvinning. 

Region Pukk og Grus: Leverandør av pukk, grus og sand, både til eget bruk og salg til kunder i 
store deler av landet pluss eksport.Totalt har de 30 pukkverk spredd over hele landet.De 
produserte 6 mill. Tonn i 2009 og er Norges nest største produsent av pukk og grus.Videre 
har de tilgang til reserver på ca 160 mill tonn.Bergindustrien omsatte for 10 milliarder kroner 
i 2009.(4975 ansatte fordelt på 1060 uttakssteder og 724 bedrifter) 

Stokke Pukkverk: Er registrert som en viktig regional forekomst og er den eneste registrerte 
pukkforekomsten i Stokke.Bergarten som brytes er en grålig/rødlig grovkornet syenitt, som 
er en kvartsfattig størkningsbergart.Syenit skiller seg fra de ellers like granittene ved å ha lite 
eller ingen kvarts. 

Aasmund Berg Pukkverk: Veidekke overtok 1.1.1999 og har tatt ut ca. 4,5 mill tonn.Årlig 
uttak har ligget på rundt 400.000 tonn og er det største pukkverk i Vestfold.Har også et 
område for mottak og ombruk av rene gravemasser og asfaltvrak.Har konsesjon for 
deponering av lett forurensa masser.Totalt ut/inn på anlegget i 2010 var 605.000 tonn.Antall 
ansatte 13 hvorav 10 i produksjon.              

 

Ref.-Hans 

 



10.februar 

Presidenten ønsket velkommen til møtet.                                                                                             
Merkedager: 11/2- John Einar  Johnsen, 12/2- Per Grønnerud,13/2-Knut Antonsen  Kveldens 
3min . Var ved Otto Møller. 

Opptak av nytt medlem Roe Nerem som tidligere var medlem av klubben Frei i Kristiansund 
.Olav holdt først et kort inlegg om Rotarys formål, videre leste Vidar Aarvold opp 4 spørsmåls 
prøven. 

Videre var nu tiden kommet til at vårt nye medlem Anne Kristin Lysell skulle holde sitt ego 
foredrag. 

Anne Kristin vokste opp på gården Myren og ble født 17.mai 1955.Da hun var 4 år fikk hun 
en bror som het Kåre og senere også en lillesøster Astrid.Mine foreldre drev i alle år med 
melkeproduksjon, slik Kåre fortsatt gjør.Ute på landet hvor hun voste opp, var de fleste med 
i det som var av lag og foreninger.Hun startet med: Søndagsskole, Barnemisjon, Yngres, 
4H,Bygdeungdomslaget, Idrettslag og senere litt i politikken.Var senere også en periode 
leder av Senterungdommen i Vestfold.Hun hadde en god oppvekst,men kan huske at det 
ikke alltid var særlig moro å være fra gård under oppveksten.De av venninnene hennes som 
ikke var fra gård hadde lange sommerferier sammen med foreldre.Hjemme på gården var 
det skrekkelig travelt hele sommeren.Den eneste ferie var en helg av og til da vi unger måtte 
være med på hesjing, luking, siloslått og potetopptaking. 

Etter engelsk artium på gymnaset i Tønsberg, visste hun ikke helt hva hun skulle begynne 
med.Det hun hadde mest lyst til, var å begynne på juss-studiet, men begynte å bli lei av 
skolen.Det at hun ikke begynte på juss-studiet var noe hun hadde angret på i ettertid.I stedet 
tok hun et halvt år på husstellinja og dro over til England som Au Pair et halvt år.Tilbake i 
Norge begynte hun på sekretæskolen i 1975.Høsten 1976 begynte sin første jobb ved 
rådmannskontoret i Stokke. I 1978 flyttet til Kristiansand og begynte på Agder 
Distriktshøgskole, linjen for offentlig adm.I 1980 flyttet til Trondheim jobb hos 
Fylkestannlegens kontor.Deretter 2 år i Stentor AS som produserte 
internkomm.systemer.Flyttet til Bergen 1984 og ved Norsk Samfunnsvitenskapelige 
datatjeneste.Ifra 1985 – 1988 personalkonsulent ved Chritian Michelsens Instiutt.I 1988 
flyttet tilbake til Vestfold (Åsgårdstrand) og begynte Eik lærerhøgskolen hvor hun hadde 
hovedansvaret for høgskolens studieadministrasjon.I 1991 begynte som personalsjef i Sande 
kommune hvor hun fortsatt jobber.I 2007 flyttet vi til Tassebekkvn.i Stokke hvor vi nu bor. 

Hun er samfunnsinteresert, liker å lese, er glad i god mat i hyggelig lag, liker å bake og ikke 
minst, hun elsker å reise har vert i mange forskjellige land. 

 

Ref. Hans 

 

 

 

 

 



24. februar 2011 

 

Presidenten ønsket velkommen til det andre møtet i 2011, og ønsket dagens foredragsholder Pål Aas 

fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) velkommen 

 

En merkedag, Svenn Bigseth. 

 

Innkommende president Olav skal på PETS 18. og 19. mars. Han oppfordret alle komitelederne til å 

melde seg på lørdagen. 

 

Presidenten nevnte også RYLA, og ba om forslag til kandidater. 

 

Arne Karlsen hold kveldens 3-min. Han tok utgangspunkt i Nansen. Amundsen-året, og fortalte om 

Ernest Shackleton og hans innsats i polområdene. 

 

Dagens hovedforedrag hadde tittelen ”Biologiske og kjemiske stridsmidler – Kan vi leve med en 

trussel om bruk av slike midler”. Foredragsholderen Pål Aas jobber delvis i FFI og delvis som 

professor II ved Universitetet i Bergen. 

 

Han fortalte først litt om FFI som ble etablert like etter 2. verdenskrig, og som i dag har ca. 700 

ansatte. Hovedsaklik jobber de med anvendt forskning. 

 

Han har også deltatt i ulike aktiviteter om nedrustning i regi av FN, bl.a. i Irak. 

 

Det finnes FN- konvensjoner som etablerer forbud mot bruk av både kjemiske og biologiske våpen.  

 

Selv om det finnes forbud må vi forsøke å ha tiltak for å håndtere dette selv om det er stoffer som 

det ikke finnes gode tiltak mot, spesielt giftige stridsmidler. 

 

Vi kan håndtere dette med  



 God kompetanse i 1.line 

 Utstyr 
o  I Norge er det kjøpt inn renseenheter (vogner)  

 Medikamenter 

 Øvelse 

 Planverk 
o Det såkalte Willoch-utvalget brukte et scanarium på 1000 skadede personer 

 

Presidenten takket for et interessant foredrag, og overrakte Erlend Larsens bok om Melsomvik. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


