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Referat fra møte torsdag 7. juli 

President Olav Aas ledet sitt første møte som president i klubben. Han ønsket alle velkommen og 

spesielt velkommen til Rania Sheyky, som gjestet oss denne dagen. 

Deretter gratulerte han medlemmer med fødselsdag i ukene fram mot neste møte: Bjørn Erik 

Eriksen, Otto Holm og Egil Rønning (50 år). 

Deretter informerte Svein om Sverige-turen – besøket til Hjo Rotaryklubb, før presidenten minnet 

om navnene på  årets RI-president og distriktets guvernør. Videre informerte Olav om datoer for 

årets distriktskonferanse;  2.-4. september og guvernørens besøk i vår klubb; 13. oktober. 

Dagens hovedprogram var jordbær, dvs. vi spiser jordbær med fløtemelk i rikelig mon. Bærene som 

var levert fra en Stokkeprodusent, smakte utmerket.  Men, som Geir uttalte i det han presenterte oss 

for en quiz; ”Dette skal ikke bare være et kosemøte”.  Sammen med jordbærene ble vi bordvis 

utfordret med ulike kategorier spørsmål: historie, geografi, sport, popmusikk og litteratur. Geir ledet 

svargjennomgangen og kunne konstatere at vinnende bord scoret 46 poeng, noe som etter 

karakterskalaen ble karakterisert som: ”Dere er gærnere enn spørsmålsstilleren”. 

Møtet ble avrundet av presidenten, som minnet om 2 ukers møtefri og dermed neste møte 28.7. 

Torsdag 14. juli og torsdag 21. juli: Møtefri   

Referat fra møte 28. juli 

Presidenten ønsket velkommen til møtet, hvor han innledningsvis berørte de grufulle hendelser i 

Oslo og på Utøya. Lys var tent og det ble holdt 1 minutts stillhet til minne om alle ofrene.                             

En kondolanse fra Hjo Rotaryklubb ble også referert. 

En merkedag ble markert: Kjell Konglevoll fyller 70 år på mandag. 



Deretter meddelte presidenten at Gunnar Gjein er tildelt Pål Harris med hovedbegrunnelse i hans  

langvarige arbeid med barnehjem i India. På grunn av Gunnars sykdom har overrekkelsen funnet sted 

hjemme hos han. 

Til informasjon: Guvernørmiddagen er flyttet til 17. November. 

Presidenten stilte så spørsmål om det er greit med 2 møtefrie dager i juli. Håndsopprekning gav stor 

tilslutning til det. 

Så vår det 3-minutt ved Geir som reflekterte omkring Olsok, der han bl. a. hadde hentet noe stoff fra 

Wikipedia.  Olsok eller Olavsvaka, er en minnedag for den norske kongen Olav Haraldsøn, som etter 

sin død ble omtalt som Olav Den Hellige. Selv om Olsok opprinnelig er knyttet til den katolske kirke, 

har dagen også en stor betydning i dag. 29. Juli er også navnedag for Olav. 

Hovedprogrammet var om Stokke Handel , Håndverk og Industriforening, ved Roar Antonsen.        

Han gjennomgikk foreningens historie: etablering i 1952, 85 medlemmer pr. dato, om styre og 

markedskomite og avtaler med bl. a. kommunen vedr. felles interesser. 

Deretter redegjorde Roar om daglig drift, slik som medlemsmøter, samarbeid med kommunen, 

arrangementet ”Stokkedagene”, julepynt i Stokkes gater og samarbeid med næringsforeninger i 

nabokommunene. 

Om framtidens intensjoner sa Roar bl. a. dette: ønsker tettere samarbeid med Stokke kommune, vil 

øke medlemstallet til over 100 og vil har tettere samarbeid med andre lag og foreninger. 

Til slutt fokuserte Roar på vei, jernbane, fly og ferger og hvordan nye løsninger for disse 

transportmidler skaper en enda større nærhet til verden for oss som bor i Stokke. 

Presidenten takket Roar for et så godt foredrag at han egentlig hadde fortjent en bygdebok. Men 

siden han er vårt medlem får ha kun en stor TAKK. 

 

Ref: Bjørn Erik 

 

 


