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Møte 7. juni 2012 – Erlend Larsen 
Kai fyller 8. juni, og Arve fyller samme dag.  

Stokkedagene nærmer seg. Bjørn Erik sa noen ord om opplegget for Stokke Rotary disse dagene. 

John Einar, Vidar og Svein var i Fjerritslev på 50 årsfest og Presidenten sa noen ord om dette besøket.  

Presidenten ønsket så velkommen til Erlend Larsen, ordfører i Stokke. Han føler ikke at erfaringen er 

helt på plass enda, men den kommer etter hvert. Han hadde egentlig ingen ambisjoner om å bli 

ordfører i denne valgrunden. Derimot så han frem mot neste valg som ordfører. I Stokkes 175 år 

lange historie er han nr 24 i rekken av ordførere.  

Hverdagen som ordfører innebærer mange møter. Flere enn han hadde forventet. Han synes også 

han får for liten tid til å møte folk. Jobben er intens. Som eksempel tok han en fredag med møte med 

10. klassinger, så møte 9. klassinger på arbeidsuke, deretter på Gjennestad til Pensjonistforeningen 

for å holde innlegg, deretter til Rådhuset for møte med grunneierene i Stokke Sentrum Øst, før dagen 

ble avsluttet med møte med Rådmann.  

Han er helt avhengig av gruppeleder og de andre i gruppen sin for å ivareta den politiske delen av 

jobben. Artig med «kjedejobber» hvor han representerer Stokke. En ordfører kan ikke gå inn og 

detaljstyre administrasjonen i kommunen. Det er en glassvegg mellom administrasjon og ordfører. 

Han er for øvrig godt fornøyd med Rådmannen i Stokke. Ordførerne i Vestfold er også samlet i en del 

sammenhenger. Typisk i 12K (kommunene i Vestfold minus Sande og Svelvik) samarbeidet.  

Det er flere viktige saker for Stokke på gang nå. Den ene er forholdet til andre kommuner, hvor 

Andebu er den kommunen de har mest samarbeid med. Vi trenger større samarbeid for å effetivisere 

kommunal sektor. Større enhenter gir større og mer robuste fagmiljøer og arbeidsplasser. 

Samarbeider med Andebu for eksempel om Landbrukskontor og Pensjonskasse. Prøver ut samarbeid 



rundt teknisk. Har også prøvd innen barnevern, men det havarerte. I forbindelse med 

Samhandlingsreformen synes han det er synd at alle kommunnene i Vestfold ikke kan bli enige om å 

bygge ett felles lokalmedisinsk senter. I stedet diskuteres det egne sentre i Tønsberg, Sandefjord, 

Horten og Larvik. Han håper på en løsning hvor mange kommuner samarbeider om et senter i aksen 

Sem- Barkåker.  

Økonomi er en kjempeutfordring for Stokke, som får 8% mindre inntekt enn gjennomsnittet. 

Ordføreren mener vi må tenke alternativt i forhold til å skaffe nye inntekter.  

Jernbanen er viktig for Stokke. Den kom til Stokke i 1882. Viktig for Stokke å beholde stasjonen på 

Stokke. Det forventes et sted mellom 250’ og 300’ passasjerer fra Stokke hvert år. «Alle» er nå 

positive til stopp i Stokke, men Samferdselsdepartemenetet er de som bestemmer. 

I forbindelse med utbyggingen av Brunstad skal Brunstad bruke 30 millioner på vann og kloakk. I 

tillegg har de ansvaret for veien frem til RV303. Brunstad er en stor sak for Stokke kommune.  

På slutten av møtet ble tiden knapp, men ordføreren rakk kort innom flere spennende utfordringer 

for Stokke i årene som kommer.  

Til slutt takket Presidenten ordføreren for et interessant innlegg, og overrakte en blomsterbukett 

som takk for innsatsen.  

 

Møte 14. juni – «På den vei til Mandaley» 
Presidenten  ønsket  velkommen til  dagens møte med følgende bemerkninger:  14. juni er det 30 år 

siden  Falklandskrigen  ble avsluttet,  og  dagen er  Verdens Blodgiverdag.                                                      

Vi  har en merkedag, Kåre Bjelland fyller år 18.6. 

Presidenten minnet om  Stokkedagene  og vår stand.  Selv om bemanningen av denne er klar, er det 

hyggelig om flere kommer innom og tar en liten bemanningsøkt. 

Hovedsaken denne dagen var  ved  Kai  Ravnsborg-Gjertsen med programmet ”På den vei til 

Mandaley” – reise i Burma.  Kai redegjorde innledningsvis for Burmas historie fra tiden omkring 

frigjøringen i  1948 og fram til i dag. Mange av disse årene var  preget av militærjuntaen, et vanstyre 

som har ført til at landet i dag er et av de fattigste i verden. Militærregimet endret i  1990 navnet på 

landet til Myanmar,  og navnet på den tidligere hovedstaden Rangoon til Yangon. Skal man være 

solidarisk med ”The Lady,” så bruker man de gamle betegnelsene  på land og by. 

Kai fortsatte med en billedserie ledsaget med kommentarer og fortelling fra tematuren som han og 

Villa deltok på. Serien åpnet med bilde av den liggende Buddha fra tempelet i Rangoon. Reisen i 

landet  foregikk bl. a. med fly til Bagan og med elvebåt  til Mandaley.  Bagan er kjent for sine tallrike 

templer og pagoder, flere av disse ble selvsagt besøkt. Landet har forøvrig  en rekke imponerende 

byggverk som templer, pagoder og  stupaer. Mange av disse byggverkene er imponerende dekorert  

med bladgull i mange lag og av edle stener . Store verdier er brukt  til disse utsmykkingene.                                                                                                                                                     

Kai viste også bilder fra og fortalte om dagligliv som de fikk innblikk i. Det dreide  seg  bl. a. om ulike 

former for enkel  hjemmeindustri  som pottemakeri  og  silkeveveri og ikke minst veiarbeid kun ved 

håndkraft og fiske med enkle farkoster og utstyr.  Skolebesøk ble det også tid til.                               



Ellers er landet preget av buddhismen og  med  det  følger et stort antall munker og klosterliv. Mange 

barn innvies til et kloster, og der får de også lese- og skriveopplæring. 

Kai  fikk stor applaus for en meget interessant reiseskildring og takk fra presidenten. Møtet ble 

avsluttet med påminnelse om neste møte. 

 

Møte 21. juni – «Russland – et spennende land å arbeide i» 
President Olav  ønsket  alle velkommen til dagens møte, og spesielt velkommen til 

foredragsholderen, Øistein Hoem. Om denne dagen sa Olav bl.a.:  Den 21. juni er årets lengste dag 

med sommersolverv, og Grønland har sin nasjonaldag i dag.  

Av  Rotarystoff  hadde Thomas to innlegg: 1 .Han takket for innsatsen på Stokkedagene,  og 2. Han 

hilste fra Cindy, som var GSE-gjest i 2010 og som har planer om å besøke Norge til høsten. 

Hovedprogram denne dagen var foredrag av Øistein Hoem: ”Russland – et spennende land å arbeide 

i . Kullturforskjeller, verdier og etikk.                                                                                                                   

Hoem var for inntil 3 år siden Jotuns landssjef i Russland med kontor i St. Petersburg. Fra de første 

leveringene av skipsmaling på slutten av 80-årene har firmaets aktiviteter økt jevnt og trutt i landet, 

og høsten 2012 starter bygging av ny fabrikk i Russland.                                                                                                                              

Russland er et spesielt land å jobbe i med helt spesielle utfordringer og han pekte bl.a. på 

kulturforståelse som man både må forstå og ha respekt for. Han berørte så bl.a. politisk utvikling, 

verdispørsmål og skikk og bruk.                                                                                                                        

Når det gjelder litteratur , musikk , opera, teater og ballett har russerne et stort utvalg med høy 

kvalitet. Språket som russerne taler et slavisk språk som i dag forstås i store deler av Øst-Europa. 

Hoem redegjorde videre for hvordan det er å bo og arbeide i Russland og kom innom tema som 

organisasjonsformer, nepotisme, korrupsjon, kriminalitet og russisk rettsvesen. Disse temaene 

krydret han med mange selvopplevde hendelser .  Hoem fikk stor applaus for sitt kåseri som han selv 

ønsket å betegne det,  og ble takket av presidenten med en flaske vin som gave. 

Olav avsluttet dagens møte med å minne om Rotaryårets siste møte  28.6 - med presidentskifte. 

 

Møte 28. juni – «Mitt år som president» 

Presidenten ønsket velkommen til Rotaryårets siste møte - med presidentskifte.  Han ønsket 

denne gang Hege spesielt velkommen.  

Olavs sterkeste opplevelse som president var å overrekke Gunnar Gjein  PHF like før han 

døde.  Klubben mintes i dag Gunnar med ett minutts stillhet. 

Før presidentskiftet holdt Olav sitt innlegg, ”Mitt år som president”. Han tok utgangspunkt i 

sine og styrets målsettinger for året: 1. Øke medlemstallet og kvinneandelen, 2. Starte et 

internasjonalt prosjekt og 3. Ha gode møteprogram. Hans refleksjon over måloppnåelsen gav 

svaret nei/ja til punkt 1, og svaret nei til punkt 2. Det må arbeides videre i neste Rotaryår 

med disse målsettinger. Til punkt 3 svarte han et ubetinget ja. Klubben har hatt en rekke 



gode møteprogram både med eksterne og interne foredragsholdere, og han nevnte de fleste 

av disse. Et høydepunkt var klubbens intercitymøte med foredrag av stortingspresident Dag 

Terje Andersen. Et annet høydepunkt var utdelingen av klubbens ærespris til Else Marie 

Gjørvad. Olav reflekterte så over frammøte for året, økonomi og klubbens utfordringer i 

årene som kommer. Deretter takket Olav for seg som president i klubben og han takket 

styret og komiteene for flott jobb. 

Så var det skifte til ny president Vidar, som av Olav fikk overrakt presidentkjedet og 

presidentnåla. Vidar takket deretter Olav for hans innsats. Denne takk ble ledsaget med  

blomster og en  past presidentnål.  

Vidar har nå 10 års medlemskap i klubben, og ser fram til sitt virke som president sammen 

med et godt styre som har lagt sine planer for det nye Rotaryåret. 

Litt tid til samtaler ved bordene ble det før møtet ble hevet med påminnelse om neste møte,  

som er årets jordbærmøte.  


