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1. Desember – Erling Lae 

Presidenten ønsket velkommen til dagens møte. For å gi dagens foredragsholder, 
fylkesmann Erling Lae, mest mulig tid og oppmerksomhet, var det ikke 3-min., ingen 
klubbsaker og ikke utlodning.  

Merkedager: Steinar Holme fyller år mandag 5. ds.  

Da dagens foredragsholder ennå ikke var kommet, minnet presidenten om at 1.des. er 
Verdens Aids-dag. 40 -45 millioner mennesker er døde de siste 20 årene pga. aids - en av 
menneskehetens største medisinske katastrofer! ”Når polio nå snart er utryddet, kan Aids bli 
et prosjekt for Rotary”!  

Terje Olav minnet om at 1.des. også er Røykvarsler-dagen. De siste ti årene er i 
gjennomsnitt 65 mennesker omkommet i brann hvert år, og antallet omkomne har vært 
økende fra år til år! (I år ligger det foreløpig an til en reduksjon.) Oppfordring: ”Gå hjem og 
skift batteri i røkvarslerne, det bør gjøres årlig”!  

Og så var Erling Lae ankommet for å snakke om Fylkesmannen og hans embete. Han 
begynte med å fortelle om sin bakgrunn. Historiker. Journalist. Info.sjef i Norges 
Industriforbund, senere i Norges Hjelpepleierforbund. Redaktør i Norsk Helse og 
Sosialforbund. En rekke politiske verv: Oslo Høyre, Forbruker og Admin.dep. Bydelsutvalg i 
Oslo, Oslo bystyre, Byrådsleder. Han ble fylkesmann i Vestfold i 2010. (Hva han ikke fortalte, 
var bl.a. om sin lidenskap for opera, og hans store innsats sammen med ordfører Per Ditlev-
Simonsen for OXLO – en kampanje mot rasisme og fordommer.)  

Lae trakk linjer helt tilbake til slaget på Re (1177) for å beskrive fylkesmannsembetet. I Norge 
er kommunenes myndighet delegert fra Stortinget til kommunene, i motsetning til 



forbundsstater som USA og Tyskland, der statene har overlatt myndighet til et sentralt 
styringsverk. Ikke i noe land i Europa er velferdsordninger delegert til kommuner i så stor 
grad som i Norge.  

Fylkesmannen har styrings- og rettledningsoppgaver overfor kommunene, og skal føre tilsyn 
med den kommunale forvaltningen og økonomien. Fm. har myndighet innenfor miljø, 
landbruk, sivil beredskap, sosial og familiesektoren og plan og bygningssektoren.  

Erling Lae ønsker å legge særlig vekt på samarbeid og megling når det gjelder forhold som 
blir oppdaget ved tilsyn eller brakt inn for fylkesmannen, og mente å ha gode erfaringer med 
en slik holdning! Og han var overrasket over hvor få konflikter det var i Vestfold vedr. 
Strandloven. Derimot hadde han erfart at det geografiske samarbeidet mellom kommunene i 
Vestfold var heller dårlig! For øvrig så han det som sin oppgave å målbære Vestfolds 
interesser overfor Staten! Vestfold har et særlig stort og variert kulturtilbud, men folk reiser i 
liten grad til en annen by enn der de bor!  

Erling Lae uttrykte stor glede over å ha kommet til Vestfold og blitt embetsmann!  

Presidenten overrakte bygdeboka for Stokke som takk for besøket.  

Svein Erik delte ut til alle Årsskriftet for Stokke Historielag, Arv og Ætt, som er 30 år i år! 
TAKK for det, Svein Erik.  

Ref: Arnfinn 

 

08. Desember 
President Olav ønsket velkommen til gjesten John Johannessen, Nøtterøy og alle oss andre. 

3-minutt var denne kvelden ved Anne Kristin, som tok utgangspunkt i 4-spørsmål prøven 

ogspurte, om hva er sannhet og virkelighet, lært gjennom oppveksten. 

Hun fortale oss om de blinde som kjente på elefanten og ga et bilde av hva de følte, som 

bekreftet at alle bitene måtte settes sammen for å en riktig helhet. I konfliktsituasjoner er det 

snakk om hvem som har rett, og da må man se at samme sak har to sider. Her kommer 

følelsene sterkt inn og da særlig de ubehagelige følelsene. 

Så var det foredraget for kvelden som ble fremført på en enkel vekselvis måte, far og sønn 

Nils og Bernt Freberg fra Nøtterøy. De drev en familiebedrift hvor foreldre og tre barn drev 

grønnsaksproduksjon på Nøtterøy og på Toten. 

Produksjonen bestod av rosenkål, blomkål, selleri og asparges. Det ble forsket på 

produksjon av alger som kunne benyttes til mange ting. 

Under foredraget fikk vi litt etter litt rede på at hele familien var kunnskapsrike og brukte det 

de kunne under planlegging og produksjon, Senior Freberg som hadde sin fagutdannelse fra 

Gjennestad, skrøt uhemmet og med stor glede av denne skolen. Det ble ikke lagt skjul på at 

lærekrefter fra hans tid der, nå satt i salen å kunne nyte resultatene, på hva de hadde vært 

med på å bringe frem. 



Senior kom også inn på kvalitetssikring i landbruket, nærmere bestemt KSL, som under et 

besøk på gården hadde spurt om hvor han sprøytet 5. mai. Senior gikk inn og slo opp i 

boken hvor etter han sa, da sprøytet jeg ikke, det var bra sa kontrolløren for da blåste det for 

mye.  

Landbruket står overfor en kontinuerlig effektivisering, hvor det hele tiden søkes etter høyere 

priser, effektivere produksjon, flere maskiner og færre ansatte. Viktig for å få dette til var at 

produsenten skaffet seg tillit og det kunne ta lang tid. 

Det må slike foredragere til for å få slike ”landkrabber” som oss til å forstå, at norsk landbruk 

er i utvikling. Når en hører at datamaskinen tar bilde av plantene foran seg når den farer 

frem, behandler dem elektronisk, for så å fortelle de mekaniske delene på maskinen, hvilke 

planter som skal vekk, går referentens tanker til de lange rennene som i sin tid aldri tok slutt. 

Fremtiden i landbruket var ikke lett å spå, men mye er avhengig av politikerne som styrer 

oss, kunnskapene vi bruker, og viljen til å holde på med å produsere råvarer til det vi spiser. 

Familiebedriften arbeider i en samlet økonomi, hvor inntekter, innvesteringer, utgifter og 

overskudd fordeles ved årets slutt. 

Olav takket foredragsholderne og overrakte dem hver sin bok, for oss alle var det 

nærliggende å takke for all den gode maten, som fortsatt produseres i Norge. 

Ref:  Arne  

 

15. Desember  

Presidenten ønsket velkommen til årsmøte og julemøte.  

Gjester: Ragnvald Henriksen, Ragnvald Knudsen, og Trygve Jacobsen.  

Merkedager: Thomas Revetal Kolbekk 27.12, Helge Klingberg 28.12, Jon Johnsen 30.12.  

Årsmøte: Flg. valg ble foretatt for neste Rotary-år: President Vidar Aarvold. Kasserer Roar 
Antonsen. Sekr. Ole Sverre Lund. Innk. President Gro Bjørnstad. Budsjett for neste Rotary-år 
ble vedtatt.  

Roar presenterte resultatet en uformell spørreundersøkelse i klubben vedr. sted, dag og 
klokkeslett for møtene våre. Sted: Bygdetunet overlegen seier. Dag: Ons. og Tors .helt likt. 
Klokkeslett: 1830 overlegen seier. Presidenten slo fast at vi tar saken opp til avgjørelse på 
nyåret.  

Og så ble det julekos med risgrøt og tradisjonelt tilbehør, juleevangeliet som ble lest av Tian, 
og julesanger med akkompagnement av Kjell Skeie på gitar.  

Utlodningen – som er viktig for klubbens økonomi - innbrakte kr. 1.400.- Det ble loddet ut fem 
julestjerner og to flasker vin.  



Presidenten ønsket alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Vidar Aarvold ønsket 
Presidenten og hans familie det samme!  

Møtet ble avsluttet med ”Deilig er jorden” sunget stående.  

Ref: Arnfinn 

 

 


