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ROTARYMØTE 6.JANUAR 2011 

Presidenten ønsket velkommen, ønsket godt nytt år og nevnte at Kjell Skeie og Tom Wahl har 

fødselsdager i nærmeste framtid. Den samme Tom hadde dagens treminutt og nevnte at når vi 

ønsker hverandre godt nytt år er det med bakgrunn i  tidligere gode år. Han henledet 

oppmerksomheten på hjemmesykepleien her i Stokke som han etter hvert har fått erfaring med og 

som han ga uforbeholden ros. Noe som gir gode utsikter for året som ligger foran. 

Hovedprogrammet var “kommunens utfordringer” ved Stokkes nye rådmann, Lars Joakim Tveit. Han 

pekte først på befolkningsøkingen som er meget betydelig. Det medfører øking av antall gamle, store 

økonomiske uttellinger og stadige utfordringer når det gjelder kvalitet på tjenestetilbud. Rådmannen 

var også opptatt av at Stokke er en attraktiv kommune å bo i. Kommunen ligger sentralt i fylket og 

nær servicetilbudene og er en kulturkommune med mange tilbud, noe som er viktig for folk. De store 

etterkrigskullene medfører nå mange gamle innbyggere som etter hvert vil ha behov for offentlige 

tjenester. Siden 1950 har levealderen økt med 14 år. Utfordringen er bl.a. å få tak i 

omsorgspersonale og gode institusjonsboliger. Kommuneøkonomien er meget anstrengt, fortalte 

rådmannen. Stokke kommer dårlig ut når det gjelder statlige overføringer og  har godt under 

gjennomsnittelig med frie midler. Kommunens gjeld er omtrent som for gjennomsnittet av 

kommunene og fondet (el-verkspengene) er en god forsikring.                                                                  

Fra statens side er kommunen pålagt 720 tjenester, dessuten utføres 150 andre tjenester. Han ga 

uttrykk  for at kommunen leverer gode tjenester og er under stadig oppsyn av fylkesmannen.                 

Til slutt dvelte rådmannen ved rekrutteringen til kommunale jobber. Det mangler folk og særlig er 

det manko på ingeniører og omsorgsarbeidere. Han mente at det er spesielt menighetsfylt å arbeide i 

offentlig sektor. Det kommer mange til gode. Foredraget ble etterfulgt av en rekke spørsmål fra salen 

og rådmannen svarte godt for seg og fikk overrakt en bokgave som takk for besøket. 
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ROTARYMØTE 13.JANUAR 2011 

 

Presidenten ønsket velkommen til det andre møtet i 2011 og ønsket gjestene Roe Nerem og Gard 

Granerød (dagens foredragsholder) velkommen. 

Ingen merkedager. 



Ved presidentmøtet i distrikt 4490 ble vår klubb oppropt som “No 1 Club  in District in per capita Annual 

Program Fund giving in the Rotary Foundation of Rotary International”. Vi hadde gitt over 82 USD i 

Rotaryåret 2009-10, og Past Pesident Tian fikk overlevert banneret som ble tildelt klubben. 

Presidenten nevnte også RYLA og ba om forslag til kandidater. 

Vidar Aarvold holdt kveldens 3-minutt. Han fortalte om sin lidenskap, Formel 1. 

Dagens hovedforedrag hadde tittelen “Tre verdensreligioner – Jødedommen, Kristendommen og Islam”. 

Gard Granerød er oppvokst like ved møtelokalet. Han bor nå på Stavnum og jobber som forsker ved 

Menighetsfakultetet i Oslo, hvor han forsker på Det gamle testamentet. 

Han gikk gjennom de tre religionene i kronologisk rekkefølge, og stilte spørsmålet om hvilken av dem 

som er eldst? Han slo med en gang fast at Islam er yngst fra ca. 600 e.Kr. 

Når det gjelder de to andre oppsto de relativt parallelt, men navnet jøde allerede ca. 500 f.Kr. Dermed var 

Jesus født jøde, levde som jøde og døde som jøde. De to religionene skilte lag etter at romerne ødela 

templet i Jerusalem år 79 e.Kr. Fariseerne som var opptatt av skriftene videreførte jødedommen mens 

Jesus-bevegelsen utviklet seg til kristendommen. 

Tilslutt fortalte han om Islam som var et resultat av at engelen Gabriel åpenbarte seg flere ganger for 

Muhammed i en periode på 22 år etter at han i 622 flyktet fra Mekka til Medina. Det oppsto krig mellom 

disse stedene som Muhammed og Medina vant. Muhammed døde i 623 og den islamske tidsregning 

regnes fra Muhammeds død. 

Presidenten takket for et interessant foredrag og overrakte litt historie fra Stokke gjennom en bygdebok 

som han kunne forske på i fritiden. 

TOA, -ref. 

 

 

ROTARYMØTE 20.JANUAR 2011 

 

Presidenten ønsket velkommen og ønsket Roe Nerem spesielt velkommen. Han gratulerte også 

Geir Hoksrød med dagen. 

Kai Ravnsborg Gjertsen hadde dagens 3-minutt og han stilte spørsmål om “Hvor går 

helsenorge?” 

Han mente at helseforetakene gjør som de vil fordi demokratiet har fraskrevet seg ansvaret for 

dem. Et helseforetak ble tiljublet fordi de gikk med overskudd i fjor. Kai mente at det var tegn på 

at flere kunne vært behandlet og derfor egentlig et dårlig tegn. Han nevnte også 

samhandlingsreformen som skal ivareta pasienter som ikke skal ha sykehusinnleggelse, men  

medisinsk tilbud på lokal institusjon. Han mente at det er “mange skjær i sjøen” før reformen kan 

bli virkelighet, bl.a. det faktum at en del kommuner er for små til å kunne ivareta de oppgaver 

som blir pålagt. 

Dagens hovedprogram var ved Otto Holm. Han presenterte sin arbeidsplass JOTRON hvor han 

har arbeidet halve livet. Bedriften startet i Levanger i 1967 og produserte da TV-

antenneforsterkere. Den flyttet til Tjølling i 1978 og Tjøllingbedriften omsetter i dag for 164 

mill. kr. og har 90 ansatte. 

Men Jotron fins også i andre norske kommuner og i Litauen og med salgskontorer i Newcastle, 

Singapore og Huston. Noen av disse bedriftene er kommet til ved oppkjøp og noen er etablert av 

Jotron. I alt er det ca. 5000 produkter som produseres i konsernet. 

I Tjølling er produktene nødpeilesendere og bakke-til-luft-radioer som brukes av flygeledere. 

Jotron Phontec i Horten lager telefonsentraler og nødtelefoner for skip. 

Jotron Consultas i Horten produserer instrumenter til bruk ved vektfordeling ved lasting av skip 

og systemer for proviantering og lagerhold av reservedeler på skip. 

Jotrom Satcom i Lier produserer antenner til skip som kan ta ned bredbånd fra satelitter.  

Jotron har lokale eiere som har et langsiktig perspektiv med bedriften og som pløyer overskudd 

tilbake uten å ha store forpliktelser til utbytte til eierne. Bedriften vil ha kompetanse i 

verdensklasse og fleksibilitet og takhøyde er viktige forutsetninger i bedriftskulturen. 

Otto viste til slutt nødpeilesender og radartransponder og forklarte om bruken av dem i hhv. skip 

og livbåter. 



HK – ref. 

 

ROTARYMØTE 27.JANUAR 2011 

 

Presidenten ønsket velkommen og især våre to gjester, Bjørn Harald Herland og lensmann Thor 

Eriksen. Sistnevnte som kveldens foredragsholder. 

Vidar Aarvold ble gratulert med fødselsdag en av de nærmeste dagene. 

Egil Rønning tok i sitt 3-minutt for seg et avsnitt fra Jan Wincent Johannessens bok “Kunsten å 

leve”. Stykket heter “Å ha volden i hæla” og det var meget passende i forhold til lensmannens 

tema “Kriminalitetsbildet i Stokke”.  

Han fortalte først litt om sin yrkesvei og så om Stokke lensmannskontor som har 7,1 stillinger i 

alt. Derfra drives det med ordenssaker, etterforskning, forebygging og namssaker. Dertil er 

hundetjenesten i Vestfold lokalisert til kontoret. 

Her i Vestfold foreligger det en god statistikk for 2010. Det har vært nedgang i kriminalitet over 

lengre tid. Vestfold politidistrikt ligger på fjerdeplass i flest kriminalsaker etter Oslo og 

Agderfylkene. Stokke ligger for øvrig langt under gjennomsnittet for distriktet, og det er nedgang 

i vinningssaker og narkosaker, men økning av familievoldssaker. Sistnevnte saker blir nå gått 

grundig etter i sømmene, mer enn før. Vinningssaker er halvert på fem år.  

Av hverdagskriminalitet ligger simple tyverier høyest, dernest følger grove tyverier og 

skadeverk. 

Lensmannen har viktig samarbeid med kommuneledelsen, derunder skolene og barnevernet, med 

næringslivet og Fossnes asylmottak. 

Politidistriktet prioriterer i 2011 familievold, sedelighetssaker, mobil vinningskriminalitet og 

gjengangere og det er oppklaringsprosenten som er målestokken for politiets vellykkethet. 

 

Presidenten takket lensmannen for en interessant innføring og overrakte en bokgave før han 

takket for samværet. 

HK – ref. 


