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Stokke Rotaryklubb 

Møte den 1. juli 2010 

Møtet som ble holdt i idrettshallen ble ledet av president  John Einar Johnson 

som ønsket velkommen. Han syntes det var hyggelig at Kjell Skeie nå er tilbake 

etter sykdom. Roar Sunde ble gratulert med fødselsdag den 5. juli. Det var intet 

tre-minutt og heller ikke noen lagsaker denne gang. 

Kveldens hovedprogram  hadde tittelen sommerquiz og ble ledet av Ole 

Bjørnstad. Han hadde satt sammen 31 spørsmål som omfattet utrolig mange 

emner fra forskjellige steder i verden. Hvert bord utgjorde ett lag som rettet 

sine svar selv. Det vanket også premier til de beste lagene i form av sjokolade. 

Det er lett å  merke at et slikt program styrker det sosiale forholdet mellom 

medlemmene. 

Ref: R.J.M. 

 

Møte den 8. juli 2010 

Møtet ble holdt på vanlig sted i idrettshallen og ble ledet av president John 

Einar Johnson som ønsket velkommen. Elisabeth Enger Lund var gjest. Det var 

tre som hadde merkedager denne gang : Bjørn Erik Eriksen, Otto Holm og Egil 

Rønning fikk alle gratulasjoner av presidenten. Det var ingen lagsaker. 



Tre-minutt var ved Helge Klingberg . Han hadde lært mye om jordbær under sin 

tid ved Gjennestad og sa at jordbær er utbredt over hele verden. De inneholder 

mye  vitaminer og antioksidanter. Corona som vi skulle sette til livs denne 

kvelden er blant de mest smakfulle. Da får det ikke hjelpe at holdbarheten ikke 

er like god. 

Kveldens  hovedprogram var som alle sikkert skjønner årets jordbærmøte. Det 

var rikelig med bær som sammen med fløte og sukker smakte fortreffelig. De 

bærene som ble til overs ble kjøpt av medlemmene og tatt med hjem. 

Ref: R.J.M. 

Møte den 15. juli 2010:   Ferie 

Møte den 22. juli 2010:  Ferie 

Møte den 29. juli 2010  Olsok : Avlyst på grunn av meget dårlig vær. 

Ref: R.J.M. 


