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 2. september 2010  
 

Presidenten ønsket velkomen. Videre fortalte Presidenten om besøket på Fossnes og Sti for øye. 

Dette var en A-ha opplevelse (dog uten musikk). Sti for øyet lyssettes snart og åpnes offisielt. De 

som ikke har vært der anbefales et besøk.  Presidenten ønsket spesielt velkommen til Boaz som 

“gjest”, og spesielt hyggelig at Tom og Hege var på møtet. Ingen merkedager. 

 

Rotary stoff. Det arrangeres en juletur til Litauen 2. til 5. desember i en av våre naboklubber. De 

som ønsker å være med kontakter Presidenten for mer informasjon. Det avholdes presidentmøte i 

Stokke 23. september kl 20. Dagen er spesielt valgt fordi temaet på medlemsmøtet denne dagen 

kan ha interesse for de besøkende Presidenter. Angående distriktskonferansen i Tønsberg 3. til 5. 

september. Det er fremdeles mulig å melde seg på lørdagsprogrammet. Fint om noen fra Stokke 

Rotary kunne stille. Boaz deltar. Det er kommet brev fra Stokke Inner Wheel med innbydelse til 

deres 50-års jubileum 30. oktober. Styret ser nærmere på invitasjonen. På medlemsmøtet med 

Margaret Skjelbred er det mulig å ha med ledsagere. Presidenten takket komiteen for referat og 

månedsbrev.   

 

Tian holdt dagens 3-minutt. Han gjorde sine betraktninger om bruksverdi og salgsverdi. Ingen er 

interessert i bruksverdien av en eiendom, bare salgsverdien.  

 

Boaz fortalte om sine opplevelser på Handicamp og ferien med Guro og Ulrik til Bergen og 

Stavanger. Under Handicamp bodde de på hotell i Hurdal. 150 mennesker,  100 deltakere og 50 

hjelpere i 2 uker. Alle utvekslingsstudenter fra Australia som er 18 år eller eldre var der. De hjalp 

til på vannaktiviter som vannski, tube og seiling. Andre aktiviteter var ridning, go-kart og 

rallykjøring. 33 prosent av deltakerne var rullestolbrukere. Disse skulle også delta på 

vannskikjøring. De trodde ikke selv at de kunne delta, men det klarte de. Selve stedet var meget 

godt lagt til rette for rullestoler. Målet var å gi deltakerene en “vanlig” ferie. Boaz fikk en 

Handicamp-genser når de var ferdige. De hadde også besøk fra en 71 grader nord deltaker. Alt i 

alt synes Boaz dette var en veldig bra opplevelse som han gjerne kunne gjøre igjen. En av 

hjelperne var student i 2004 kom tilbake til Norge for å delta i år.  

 

Boaz har også vært på ferie med Guro og faren hennes (Ulrik) til Bergen og Stavanger. Han ble 

avbildet med norsk flagg, vikinghjelm og troll, og lurte på om dette gjorde han norsk. De reiste 

med Flomsbanen og besøkte Prekestolen. På Prekestolen var han ganske redd, og trodde ikke han 

ville tørre å gå helt opp. Men han kom opp sammen med Guro og Ulrik. Vi fikk se et bilde fra 

kanten av Prekestolen der han smiler,  men han er egentlig ikke veldig fornøyd med situasjonen. 

Han gjør det kanskje ikke igjen... Han mistet også vikinghjelmen over kanten.  

 

Referat fra peismøter.  Ole Sverre refererte fra programkomiteen. Programmet ikke helt spikret, 

men mye er nå på plass. Dugnad på Sundåsen blir første møte i nytt kvartal. Deretter blir det 



Guvernørbesøk (på Golfbanen) 14. oktober, innlegg om nettvett, innlegg ved Boaz og Guro, 

verdens energisituasjon, Inter-city møte og tradisjonelt julemøte. Det blir 3-minutt på alle møter. 

Arne pratet om tur til Gaustadtoppen. Tok banen opp. Hadde han visst på forhånd hvordan turen 

var ville han ikke foreslått turen i 40 graders stigning i fjellet. Svein Erik refererte fra peismøtet 

deres. 

 

Thomas Revetal Kolbekk 

 

 

9.september.2010 
 

Bedriftsbesøk hos Komplett 

 

Anton Hagberg, ansvarlig for den norke delen av Komplett, ønsket 17 medlemmer vel møtt til 

bedriftsbesøk. 

 

Komplett ble etablert i 1991 i form av selskapet NOREK, og de startet netthandel i 1996. De er 

nå størst i Norge med en omsetning i 2009 på 3,750 milliarder kroner. De var en periode 

engasjert i flere europeiske land, men har nå konsentrert seg om aktivitet i Skandinavia. 650 000 

personer har handlet det siste året. De har 450 ansatte på Fokserød i Sandefjord. 

 

Før omvisning takket presidenten for at vi fikk komme på besøk, og overrakte gave. 

 

Etterpå fikk vi en meget interessant omvisning. Vi fikk se et moderne lagerbygg hvor et 

robotbasert system hentet frem ordrer for pakking og utsendelse. I tillegg produserer de 

datamaskiner basert på spesifikasjoner som kundene bestiller. Vi var meget imponerte av det vi 

fikk se. 

 

Terje Olav Austerheim 

 

16. september 2010. 
 

Presidenten ønsket velkommen og rettet en særlig velkomst til gjestene Hans Fr. Kirsebom, 

Eiksmarka RK og vår egen ordfører Nils Ingar Aabol. 

Han gratulerte Ørjan Magnussen med dagen i dag og orienterte om presidentmøte i Stokke neste 

torsdag. 

Hans Martin Bærefjell hadde 3-mintt og hans tema var Inspirasjon – Motivasjon. Han viste i den 

forbindelse til et av sine forbilder, Egil Søby, merittert idrettsutøver og foredragsholder som bl.a. 

sier at det du gir får du tilbake. Det kalles bommerangeffekten. Et meget interessant 3-minutt. 

Ordføreren kalte sitt foredrag STOKKE MOT 2020. Han startet med å gi en del interessante 

resymèer av kommunale virksomheter og stoppet bl.a. opp for Stokke som landbrukskommune 

og Stokke som etableringssted for nye virksomheter, med et antall som ligger langt over andre 

vestfoldkommuner. Han kommenterte også befolkningsøkningen som ble betegnet som særdeles 

stor og med fylkets største fødselsoverskudd i fjor. Grunnen til interessen for Stokke kan 

antagelig forklares bl.a. med kommunens sentrale beliggenhet, kort veg til flyplass og godt 

klima, mente han.  

Kommunen har betydelige investeringsbehov i årene framover på skolesektoren med flere 

nybygg og store rehabiliteringer. Eldreomsorgen og barnehageutbygging vil også kreve mye.  



Det skal bygges et betydelig antall nye boliger, flest i sentrum, men også en del ellers innen det 

velkjente U-en. 

Ordføreren la ellers særlig vekt på samferdselssektoren med jernbaneutbygging og 

Vestfjordforbindelsen fra Nøtterøy. Det vil bli utfordrende å finne fram til riktige traseer og til et 

nytt stasjonsområde  i Stokke. Han hadde også vyer for de store arealene som Sandefjord og 

Stokke kommuner eier på Torp, øst for rullebanen. Han mente at det ville kunne bli attraktive 

næringsarealer på noe sikt og dertil med ny avgangshall for flyplassen  og ny jernbane. 

Presidenten takket ordføreren og overrakte en gave. 

 

Helge Klingeberg 

 

23. september 2010 
Presidenten ønsket velkommen, spesielt gjestene Ann Kristin Lysell (Søsteren til Kåre Larsen), 

presidentene Jan Henning Skaar (Jarlsberg), Terje Bygard (Tønsberg) og Stein Hernes (Re) og 

sist men ikke minst guvernør Inger-Britt Zeiner. De site var der fordi det skulle være 

presidentmøte like etter møtet. 

 

Terje Olav Austerheim hadde dagens 3 min. Han tok utgangspunkt i rydding i en ofte overfylt 

lommebok med diverse lapper fra bankautomater, bensinstasjoner etc, men der hadde han også 

en kopi av Rotarys motto, formål, 4-spørsmålsprøven og yrkeskodeks (side 2 i håndboken). Dette 

gir en fin anledning til med jevne mellomrom å repetere disse viktige ordene. 

 

Hovedprogrammet var ved Statens vegvesen som kom for å informere om sentrale vegprosjekter 

i området. Prosjektleder Øivind Firmann informerte først om planer for utbygging av E 18 

gjennom fylket. Hele utbyggingen vil koste ca. 7,5 milliarder kroner hvorav 75 % skal 

bomfinansieres gjennom 7 bomstasjoner. Man må da betale for den strekning man faktisk kjører. 

Hele strekningen vil koste 74 kroner, elelr ca 1,50 kroner pr. km .Utbyggingen med 4-felts 

motorveg vil etter planen stå ferdig i 2015. 

 

Deretter tok han for seg planen rundt Hogsnesbakken mellom Jarlsberg og Vear. Her går det i 

retning av en 1,6 km lang tunnel. Planarbeidet vil være ferdig i 2012, men de antok at det nok 

ville ta 10 år før prosjektet var fullført. Utfordringen er finansiering av 240 millioner kroner. 

 

Til slutt informerte prosjektleder Gert Myhren om planlagt ny fv 305 mellom Kodal og E 18. 

Begrunnelsen for dette prosjektet, som for de fleste prosjektene, er bedre fremkommelighet og 

trafikksikkerhet. De regner med vedtatt kommunedelplan i 2011. Gang- og sykkelsti er en del av 

prosjektet. Antatt kostnad ligger mellom 220 og 330 millioner kroner avhengig av valgt løsning. 

 

Presidenten takket og overrakte bokkgave fra klubben. 

 

Terje Olav Austerheim 

30. september 2010 
Kåre Larsen ledet møtet og ønsket foredragsholder (Margareth Skjelbred), medlemmer og 

gjester (søsteren Ann Kristin Lysell og ledsagere) velkommen.  

 

Bjørn Erik Eriksen orienterte så om dugnaden på Sundåsen den 7. november hvor vi skal fjerne 

årsskudd og rydde i stillingene, samt at vi skal fjerne mose av taket på ammunisjonsbygget. 

 



Han nevnte samtidig at det fortsatt var behov for bistand i f.m. Boaz og helgeaktiviteter. 

 

Helge Klingberg hadde 3-min. der han tok utgangspunkt i at 86 % av livet består av hverdager. 

Disse trenger ikke være gråe, men kan gi gleder. I dag har vi klart å stå opp, vi har fått mat, Vi 

har hatt samværmed gode venenr, vi har fått frisk luft og vi har kommet oss på møte i Rotary og 

pratet med rotaryvenner. Lykken ligger i det nære, og han oppfordret oss til å oppleve det i dag. 

Han avsluttet med å ønske oss lykke til og en fortsatt god dag. 

 

Kåre introduserte så Margareth Skjelbred. Han nevnte en del av hennes forfatterskap og at hun 

hadde fått mange priser.  

 

Margareth åpnet med å si at Kåre3 glemte en pris, Stokke Rotarys ærespris som hun fikk for en 

del år siden og som hun satte stor pris på. 

 

Hun leste så noen dikt og fortalte om sitt forfatetrskap. Hun har skrevet om Jakobs løe, og mange 

har kommet til henne og fortalt at de vet akkurat hvor den er. Til det hadde hun å si at hun ikke 

visste det selv. 

 

Hun har skrevet dikt, romaner og barnebøker. I de siste har hun fortalt om den gamle 

bondekulturen som hun mente det var viktig at barn ble kjent med. 

 

I romanene har hun skrevet mye om sin egen barndom og oppvekst i et strengt haugiansk miljø, 

spesielt i den siste boken Mors bok. 

 

Kåre takket Margareth og overrakte Lorents Bergs bygdebok for Stokke som hun faktisk ikke 

hadde fra før. 

 

Terje Olav Austerheim 

 

 


