
Stokke rotaryklubb  

 

Månedsbrev november 2010 

 

President John Einar Johnsen 

4. november 
Presidenten ønsket velkommen, spesielt Anne Kristin Lysell og kveldens foredragsholder, 

assisterende informasjonsdirektør i Esso Norge Eirik Hauge. 

Han minnet om neste møte som er intercitymøte i regi av Jarlsberg Rotaryklubb, og hvor tidligere 

fylkesmann Mona Røkke er foredragsholder. Møtet deretter skal Boaz fortelle om sitt opphold hos 

oss før det blir peismøte 25. november (disse to har byttet plass). 

Han informerte om invitasjon til neste års Convention som går av stabelen i New Orleans i tiden 21. – 

25. mai. 

Svein Sørhaug hadde kveldens 3-min. der han leste opp en artikkel som han hadde lest i Stavanger 

Aftenblad hvor forfatteren vill bytte ut navnet ”sykehjem” med ”hjem for eldre” da han mente at 

ikke alle eldre var syke. Svein avsluttet med å siter Darwin P. Erlandsen med å si ”Tiltredes”. 

Så var turen kommet til Eirik Hauge. Han holdt et meget interessant foredrag om verdens 

energiforsyning frem mot 2030 basert på en studie som Exxon Mobil hadde laget på bakgrunn av 

data fra over 100 land rundt om i verden. 

• Energiforbruket i verden fordeler seg omtrentlig med 40% på privat forbruk og 60 % på 

industri. Forbruket i USA kan beskrives med 80 liter (4 gallons) per capita per dag.  

• 40 % av jordens befolkning (2,5 milliarder mennesker) har i dag ikke tilgang på moderne 

energi 

• Energiforbruket innen OECD har nådd toppen, mens det utenfor OECD spås en kraftig vekst 

• Størst økning innen kraftproduksjon 

• Energisparingen utgjør betraktelig mer enn økningen i samme periode 

• Man ser ikke for seg mangel på olje frem mot 2030, men prisene kan stige 



• Større spenn i alternative energikilder i dag enn tidligere 

• CO2-utslipp pr. innbygger er større i OECD-landene enn utenfor. 

Konklusjonen var at man frem mot 2030 vil få 8 milliarder mennesker på jorden, land utenfor OECD 

vil ha en økonomisk vekst, teknologisk utvikling, mindre fattigdom og høyere levestandard, 

energibehovet vil øke med 35 % og økende miljømål. For å hanske med dette må man ha en 

kombinasjon av økt tilgang på energi, forbedret effektivitet og reduksjon i utslipp. 

Presidenten takke for et flott innlegg og overrakte en bok som gave. 

Ref: Terje Olav 

 

Intercity møte onsdag 10. november 
 

Møtet ble avholdt i Fylkesmannens kontorer i Statens Park. Det var Jarlsberg RK som stod for årets 

InterCity møte. Foredragsholder var nylig avgått fylkesmann Mona Røkke. Visepresident i Jarlsberg 

RK, Tor Skjæveland, ønsket de fremmøtte velkommen til møtet. Deretter introduserte Svein Gjessing 

dagens foredragsholder, Mona Røkke.  

Mona Røkke var Fylkesmann i Vestfold i nesten 21 år. Hun er utdannet jurist, og var Justisminister fra 

1981-85. I tillegg har hun vært Stortingsrepresentant for Høyre i Buskerud fra 1977-89. Mona Røkke 

er også Kommandør av St. Olavs Orden.  

Mona Røkke overtok talerstolen og startet med å fortelle om dagens tema. “Hvem er Fylkesmannen 

og hva gjør han?”. Fylkesmann tittelen og hannkjønnet tittelen ble diskutert. Hun er for at det 

fremdeles skal være en Fylkesmann, til tross for at mange av Fylkesmennene er kvinner (ca 50/50). 

Første kvinnelige Fylkesmann kom i 1974. Hun siterte en plakat i en militærleir: “Det som er i orden 

skal ikke repareres”.   

Fylkesmannen er “Kongens mann” rundt om i landet. Opprinnelige var den viktigste oppgaven til 

Fylkesmannen å sørge for skatteinngangen til Kongen. Selv om oppgavene er annerledes enn før, er 

han fremdeles Kongens og Regjeringens mann i fylkene.  

Mona Røkke fortalte om alle de gode sidene ved Vestfold fylke. Videre gikk presentasjonen inn på 

møtene med Kongehuset og alle de hyggelige opplevelsene hun har hatt med Kongefamilien. Hun 

husket spesielt møtet med Kongen etter hans nyttårstale i 2001, da Kongen ble invitert til åpningen 

av “Surkabua” i Tønsberg. Gjengen bak “Surkabua” sendte brev til Kongen og inviterte han til 

åpningen. Overraskelsen var stor da Slottet ringte Fylkesmannen og informerte om at Kongen ønsket 

å delta på åpningen. Det ble en fantastisk dag, som Kongen har nevnt for Røkke ved senere 

anledninger. Av andre hyggelige gjøremål som Fylkesmann, nevner Røkke utdelingen av Kongens 

Fortjenestemedalje.  

Men jobben som Fylkesmann innebærer for det meste mer hverdagslige gjøremål. Røkke mener den 

viktigste oppgaven til Fylkesmannen er å ivareta sin del av rettssikkerheten i Norge. Embetet fører 



tilsyn med kommuner og etater og sørger for at disse opererer i henhold til Stortingets mål. 

Fylkesmannen forholder seg til 13 departementer og 11 direktorater. De samordner og bidrar til 

samarbeid mellom kommuner, partene i arbeidslivet og frivillige organisasjoner. Målet er å bidra til 

god samfunnsutvikling. Er Fylkesmannen blitt avleggs? Nei, rollen er viktigere enn noen sinne, i følge 

Røkke. Etter hvert som samfunnet blir mer og mer “moderne” blir det samtidig mer komplekst og 

uoversiktlig. Dette krever samordning og samarbeid for å bli vellykket. Røkke er svært trygg på at 

Erling Lae som overtok som Fylkesmann 1. juni vil gjøre en meget god jobb.  

Da Mona Røkke startet i jobben var det viktig for henne å bygge tillit til kommunene i Vestfold. 

Ressursene i kommune er under press, og det er kamp om ressurser og også kvalifisert arbeidskraft. 

Hele tiden utsettes kommunene for nye utfordringer og krav. Da hun overtok som Fylkesmann hadde 

kommunene i Vestfold bare 89% av landsgjennomsnittet i forhold til overføringer fra staten. Røkke 

mener hun har jobbet hardt for å bedre Vestfoldkommunenes økonomiske situasjon, blant annet 

gjennom mange møter med ulike ministre. Hun mener Vestfold sliter med en myte om at fylket er 

velstående, mens fakta viser at Vestfold har store utfordringer på områder som kriminalitet, rus og 

psykiske problemer. I dag ligger overføringene fra staten på 96% av landsgjennomsnittet. Røkke 

kommenterte også behovet for kommunesammenslåinger i tiden som kommer. Hun mener det vil bli 

aktuelt i Vestfold, men at det forutsetter tillitt mellom kommunene.  

Mona Røkke mener det er viktig at alle som henvender seg til Fylkesmannen blir tatt i mot med 

respekt og velvillighet. Forvaltningen skal ta seg tid til å forklare regelverket og lytte til innbyggerne.  

Røkke legger også vekt på den viktige rollen Fylkesmannen har i samspillet mellom offentlig sektor og 

næringslivet. Det stilles mange krav til næringslivet i form av planer, helse, sikkerhet og 

dokumentasjon. Her spiller Fylkesmannen en viktig rolle som kontrollør. Fylkesmannen spiller også 

en viktig rolle i samarbeidet på tvers av offentlige etater.  

Selv om vi fikk mye informasjon om Fylkesmannen, mener Mona Røkke at det mye som står igjen å 

fortelle om dette spennende embetet og alt det befatter seg med.  

Takk til Jarlsberg RK for et flott gjennomført arrangement.  

Ref: Thomas 

    

18. november 
Presidenten ønsket åpnet møtet og ønsket spesielt velkommen til Målfrid og Anne Kristin.  

Av Rotary saker kunne Presidenten fortelle at det nå var offisielt bekreftet at Elisabeth Stray er 

nominert til Distriktsguvernør for 2013-14. Han refererte også et brev fra Stokke Inner Wheel der de 

takket Presidenten for deltakelsen på deres 50-års jubileum og for gaven de fikk i den anledning.  

Arnfinn har igjen vært ute og reist og besøkt Rotary. Denne gangen i Scarperia i Italia og Mugello RK. 

Scarperia er en liten landsby 1,5 mil nord for Firenze. Mugello RK avholder sine møter i ærverdig 

bygning fra 1300-tallet, og har 42 medlemmer. Ved ankomst fikk alle servert et glass musserende vin. 

Ca klokken 20.30 gikk man til bords og fikk en treretters middag med vin. Først etter den gode (og 

lange) middagen startet selve møtet. Arnfinn overrakte vimpel fra Mugello til Presidenten.  



Presidenten overlot nå ordet til Boaz som skal fortelle om sitt opphold i Norge. Boaz viste oss en 

rekke bilder fra oppholdet sitt hos oss. Det begynte med bilder fra avreisen i Australia og bilder deres 

6 timer lange stopp i Bangkok. Så viste han oss noen bilder av ting han umiddelbart oppfattet som 

veldig “rare” i Norge. For eksempel at logoen til Posten minner veldig om Pokemon logoen (populær 

tv-serie for barn) 

  
 

 

 

Han synes også det var veldig merkelig med baconost. Bacon på tube??? Og at man midt på torget i 

Tønsberg har offentlig toalett. Det er han ikke vant med hjemmefra.  

Ikke lenge etter han kom til Stokke dro han på språk-camp og vinter-camp der han fikk møte alle de 

andre utvekslingsstudentene fra Autstralia (og Argentina). Det var veldig kaldt, men bra. Dette var 

også første gang han gikk på ski (“I am not born with skies…”). Under disse campene besøkte også 

alle studentene Nesbyen RK. De var også i Oslo på denne turen, der de blant annet besøkte IKEA (!), 

Operahuset, Holmenkollen og ordføreren i Bærum. Hos ordføreren fikk studentene mye interessant 

informasjon om Norge.  

I påskeferien var Boaz med Vidar og hans familie til Røros. Her stod han for første gang på slalåmski. 

Vi fikk se et par videoer som viste at det gikk veldig fint til å være første forsøk.  

På vårparten var han med de andre studentene på tur til Europa. De skulle egentlig fly til Tyskland, 

men på grunn av askeproblemene måtte de kjøre til Gøteborg og ta ferje derfra til Kiel. På turen i 

Europa besøkte de (blant annet):  

- Berlin 

- Praha 

- Salzburg (og Wien?) 

- Venezia 

- Lyon 

- Paris  

17. mai ble tilbragt i Stokke sammen med Tian og hans familie. Han satt stor pris på måten vi feirer 

17. mai på, og likte denne feiringen bedre enn tilsvarende i Australia. Han synes det var en fantastisk 

dag som viste at på tross av ulike aldre, kulturer og religion så har vi det til felles at vi er Norske.  

I sommerferien var Boaz på diverse turer sammen med en rekke av klubbens medlemmer. Han har 

dessverre ikke klart å finne minnebrikken med bilder fra sommerferien, så noen bilder fikk vi ikke se. 

Men han kunne fortelle om mange positive og spennende opplevelser.  

I sommer var Boaz også frivillig under Handicamp. Her bidro han med å arrangere en masse ulike 

aktiviteter for deltakerne, men spesielt jobbet han med vann aktiviteter. Han kunne også fortelle om 
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en båttur i Oslofjorden der det innebar mye jobb å få alle rullestolene om bord på båten, men at det 

ble en veldig fin båttur. Han synes det var givende å være med å bidra på en slik camp.  

I løpet av sommerferien rakk også Boaz å være på ferie med Guro Eriksen (vår utvekslingsstudent) og 

faren hennes, Ulrik. De var på lang biltur hvor de blant annet besøkte Geilo, Stavanger, Bergen og 

Prekestolen.  

Han har også besøkt Distriktskonferansen hvor han holdt en innlegg om 'Building Communities -- 

Bridging Continents', Rotary temaet for 2010. Han mente hans opplevelser på beste måte gjenspeilet 

dette temaet gjennom alt han har opplevd og gjennom alle vennene har fått på tvers av kontinenter.  

Boaz kunne også fortelle oss om mange gode opplevelser i nærområdet til Stokke. Storås, 

Gjennestad, Mølen og Tønsberg Tønne. Og om en konsert han reiste til Oslo for å få med seg. 

Konserten var med et Australsk band “Axis of Awesome“. Konserten var flyttet fra det opprinnelige 

konsertstedet, og han var lettere oppgitt over at drosjeturen til det nye konsertstedet 1,5 km unna 

kostet 160 kr… 

Som seg hør og bør for en som besøker Norge, skrøt Boaz av den flotte norske naturen. Ikke det at 

Australia ikke kan by på mye fin natur, men man reiser ikke langt før det er mye ørken og sand. I 

Norge er det skoger, fjell og vann “overalt”. “So much beauty in one country…” 

Til sist takket Boaz Stokke RK for alt han har fått oppleve. Han skulle også takke fra sin RK i Australia 

og ikke minst fra foreldrene hans. I følge Boaz har oppholdet her hos oss forandret livet hans på 

mange områder.  

Presidenten takket så Boaz for at vi har fått lære han å kjenne, og overrakte en ostehøvel som et lite 

minne fra oppholdet i Stokke.   

Ref: Thomas 

 

25. november 
Peismøter 

 


