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Referat møte 10.11.11 
 

President Olav åpnet møtet og ønsket medlemmene velkommen, med en ekstra velkomst til vår gjest 

Lars Olborg. Litt rotarystoff ble gjennomgått, hvoretter Bjørn Erik fikk ordet og fortalte oss om dem, 

som er nominert til neste år styre. Disse er: P. Vidar Aarvold, IP. Gro Foyn Bjørnstad, K. Roar 

Antonsen og Ole Sverre Lund.  

Bjørn Erik gjorde oss oppmerksom på Stokke Rotarys Ærespris, skal deles ut  i år, og ba om forslag på 

kandidater. Det ble redegjort for statuttene og hvem som tidligere var tildelt prisen. Nærmere om 

ovennevnte, vil bli lagt ut på nettet.   

3-minutt var ved Terje Olav som fortalte om sine jaktinteresser som bestod i rein,  hjort, elg og 

rådyrjakt. Denne tiden av året ble således svært travel, men en fin tid hvor ikke bare jakten var til 

glede. Terje Olav hadde spesielt festet seg ved et sted  på Hardangervidda som het Barenuten, hvor 

en mann ved navn Lars Garden engang hadde slått seg ned med kone og 9 barn, og en stor bøling. 

Denne Lars Garden hadde forsøkt seg på å flytte tamrein fra Hattfjelldal til Hardangervidde, hvis 

transport og andre viderverdigheter i denne forbindelse, referenten ikke fikk med seg.  

Terje Olav ba som rimelig er om applaus før han gikk direkte over på temaet,  yrkesutveksling blant 

vennskapsklubbene. Dette har tidligere vært drøftet med da  falt det bort, på grunn av sykdom. 

Meningen er at en stipendiat med lederegenskaper  og interesse fornæringslivet, det kan også være 



en rotaryaner som blir valgt til dette  av klubben. Den klubben som har styringen det første året er 

Jo, og det er meningen  at utvekslingen vil vare en uke. Vi vil bli nærmere orientert om prosjektet.   

Så var det referater fra peismøtene og siden det ikke tidligere hadde vært slik gjennomgang, ble 

dette ganske omfattende. Nå er det jo slik at det er dokumentert egne referat fra peismøtene, slik at 

det her kun er en summarisk oppramsing.  

Først ut var programkomiteen som hadde et meget omfattende programforslag, hvor det var lagt 

stor vekt på eksterne foredragsholdere, hvis temaer bl.a. blir; fylke,  landbruk, handicamp, økonomi, 

sykehus, politikk, idrett, jernbane og for ikke å glemme torsken, den kommer også i år.  

Komiteen for kom. og informasjon hadde hatt to meget hyggelige peismøter, hvor bl.a. følgende 

temaer var berørt: Æresprisen og det formelle rundt den ble drøftet.  Rekruttering av nye 

medlemmer, her bør man vurdere om retningslinjer fra komité  for medlemsutvikling, bør legges ut 

på nettsiden vår.  

Se om vedtektene er i takt med tiden og nåværende praksis, roder for rekruttering bør 

videreutvikles.  Listen over de som har takket nei til medlemskap utarbeidet av Svein-Erik 

videreutvikles, yrkesgrupper som ikke er representer i klubben og navn på potensielle kandidater, ble 

drøftet. Ta vare på informasjon og referater bør nå ordnes, idet dette også står beskrevet i 

retningslinjer fra komité for medlemsutvikling. Og så er det e-postadresser som må følges opp og 

revideres slik at alle som er på nettet, kan nås. Det var enighet i komiteen å foreslå overfor 

presidenten, at tidligere medlemmer ble innbudt til julemøtet, slik som tidligere år.  

Kameratskapskomiteen er den mest arbeidsomme komiteen vi har, som riktignok  ble bemerket av 

presidenten, og kunne forøvrig meddele at Roe har møtefri. Komiteen gjorde rede for det 

forestående guvernørmøtet på torsdag f.k., og at dette var lagt til kafeteria på golfbanen, slik som 

tidligere. Det kunne også opplyses at Arve, uten at han selv viste om det fra før, var tildelt den 

ærefulle oppgaven å utbringe kongens skål. Komiteen hadde drøftet møte dag, tid og sted, og la vekt 

på at noen reiste på langhelg fra torsdag aften, for øvrig viste den til stemmeordningen som Roar helt 

praktfullt har satt i gang.   

Komiteen var også svært opptatt av det sosiale, og stilte spørsmål ved sosiale møter så som 

teaterturer, med mer. Internasjonal komité hadde gjort en stor og grundig jobb i forbindelse med et 

internasjonalt prosjekt, som vi vel lenge har søkt etter å finne. Edrund Olaisen hadde funnet frem til 

eller kanskje riktigere sakt, lagt til rette for passende prosjekt i Polen. Dette som er et Matching 

Grant prosjekt lagt til byen Katowice i Polen, som går ut på å skaffe frem utstyr, så som apparater for 

fysisk trening, fotoutstyr og utstyr for PV opplæring.  

I Polen er det en organisasjon som heter Home of Guardian Angels, som tar vare på gatebarn mellom 

6 og 17 år, som er i en nød vi vanskelig forstår. Prosjektet vil for oss koste mellom 6 og 12.000 kr. og 

komiteen anbefalte på det sterkeste at styre og klubben, støttet opp om dette.  

Det fremkom også at vi er så heldige at Roar,s kone er Polsk, og at vi herigjennom har en god hjelper, 

på bl.a. adferd og språk.  



Etter fremføringen av prosjektet ble det foreslått at styret behandler dette før en tar det  opp til 

diskusjon og vedtak, i klubben. Dette ble imøtegått, og hevdet at en nå hadde søkt og tidligere 

drøftet, passende  internasjonale, prosjekt. Presidenten vil drøfte dette i styret før vedtak.  

 

Det må tillegges at det på møtet ble vist en meget stor interesse for prosjektet. 

Medlemskapskomiteen hadde ikke hatt peismøte.  

Ref: Arne 

Referat møte 17.11.11 Stokke Rotary Klubb, guvernørbesøket 
 

Olav ønsket guvernør Ingrid Grandum Berget, rotaryanerne og alle gjestene til sammen 49 personer, 

velkommen til kveldens fest. Stokke Rotary har alltid lagt vekt på guvernørbesøket, som rotaryårets 

høydepunkt. 

I sitt tre-minutt tok Svein-Erik utgangspunkt i gleden ved å arbeide med lokalhistorien i Stokke. Det 

finnes mange ”gamle” som med stor glede forteller om mennesker og hendelser fra Stokke. Svein-

Erik trakk blant flere frem datteren til motstandsmannen Frank Martinsen fra Arnadal, hvis historie er 

spennende og tragisk. Svein-Erik minnet om mulighetene for å arrangere samtaler med de eldre på 

Soletunet, til felles glede. Her tør jeg minne om rotaryaneren Sverre Bergene som i mange år, hver 

uke fortalte nytt fra Stokke, over lokalradioen på Sole. Selv om det er til stor glede for Svein-Erik å 

arbeide med lokalhistorien, er nok den største gleden på vår side, som får ta del i denne ved bl.a. å 

lese Stokkehistorien.  

Så var det guvernør Ingrids tur, som av yrke er næringssjef i Bamble kommune, og medlem av 

Langesund rotaryklubb. Guvernøren begynte sitt foredrag med å stille spørsmålet, hva er Rotary, 

dernest noen tanker fra RI presidenten. 

For Rotary er det viktig med næringslivet som ønsker å fremme velferd, høyne etiske normer i alle 

yrker, særlig i det lokale næringsliv. Så var det lykken som kan måles i BNP, men som også kan måles i 

det å gagne andre. «Service above self», lytt til ditt hjerte for å hjelpe andre. Mor og barn, det som er 

godt for barna, er godt for alle. Familien, kontinuitet, forandring og samarbeide med andre klubber.  

Rotarys tilbakegang i vesten bekymrer, men lyspunktet er organisasjonens fremgang i andre deler av 

verden. Kom med forslag til forandringer, se på det som forener oss, glem det som skiller oss. 

Ingrid trakk frem viktigheten ved å besøke andre klubber når en var på reise, og fikk svar fra 

forsamlingen. Stokke Rotary har en meget stor vimpelsamling som bevis på medlemmenes besøk i 

andre klubber, verden over. I forbindelse med vennskap medlemmene imellom ble rotary fellowship 

trukket frem, og her kunne Arnfinn fortelle om gledene ved å delta i aktiviteter organisert under 

Rotary Fellowship.  

Som guvernører flest trakk Ingrid frem Rotary Foundation som er flaggskipet innen  Rotary, og det 

store arbeidet som legges ned i forbindelse med utrydding av polio. Bill Gates har som kjent gitt store 

beløp til dette arbeidet, under forutsetning av at Rotary International engasjerer seg og yter sitt. 



Ingrid trakk frem en rekke temaer som Rotary må arbeide med, og viste til Rotarys Årbok som 

beskriver de ulike mulighetene. Stokke Rotary ligger godt an, både når det gjelder lokale tiltak og 

internasjonal virksomhet. Convention som arrangeres i Thailand neste år ble anbefalt, og her kunne 

Knut og Kai fortelle om deres erfaringer ved besøk på Convention tidligere år.  

Uten å overdrive må det sies at man fikk inntrykk av at guvernør Ingrid var fornøyd med Stokke 

Rotarys arbeide, og den måten hun hadde blitt tatt hånd om.  

Olav takket guvernøren og overbrakte en bok om Hans Gerhard Sørensen, som takk for at hun kom 

til oss.  

Ola ønsket alle velkommen til bords, og kunne fortelle at forretten i år var utelatt av spesielle 

årsaker, men at hovedrett og dessert ville bli servert, etter hvert.  

Vi fikk en meget god kalkun med en spesiell grønnsaksaus, salat og båtpoteter, servert i to omganger, 

slik at alle ble gode og mette. Som dessert fik vi en velsmakende eplekake med sky, som ingen lot 

ligge igjen. 

Så var det kaffe og noe attåt, for dem som ønsket det. Takk til deg Ola.  

Arve oppfordret forsamlingen til kong Harald den 5,s skål, som ingen hadde noe imot, idet alle reiste 

seg og skålte for kongen vår. 

Så var det noen velmenende og rosene ord som ble utvekslet mellom guvernør og president, 

samtidig som det ble utvekslet vimpler.  

Ingrid avsluttet med å lese om Rødhette og ulven, men det gikk for fort til at referenten fikk anført 

utgaven. Rødhette skal det allikevel bli som takk til Ingrid og Olav, for at vi fikk komme å være med 

på festen. 

Rødhette og ulven slik den ble sunget for barna for mer enn 50-år siden, og barnebarna for nære 30-

år siden. På denne tiden var det overhodet ikke populært å skade bestemor, derfor bar tre vers. 

                   ” Lille Rødhette for gjennom villmark og skog, og plukket 

                      blomster og deilige bær, men så møtte hun ulven som stanser  

                      og spør, hvor skal du hen og hva har du der. 

                      Jeg skal til bes temors hus med kaker og brus, skal vi se hvem som 

                      først kommer frem, men ulven var skøyer og snarveien tok, og  

                      kom først frem til bestemors hus. 

                      Han banket på døren gjorde stemmen sin blid, kjære bestemor lukk  

                      opp for meg, for her kommer jeg med kaker til deg, kjære bestemor 

                      lukk opp for meg ” 

Så var det slutt i mangfoldig forstand.  

Melsomvik 23.11.11.  

 

Ref: Arne 



Referat møte 24.11.11 Stokke Rotaryklubb 
 

President Olav ønsket velkommen og gratulerte Hege Wahl og Otto Møller med fødselsdagene sine. 

Olav kom videre inn på at guvernørbesøket var veldig bra, og at guvernøren også hadde gitt uttrykk 

for det.  

Thomas hadde kveldens tre-minutt, og kom uten å nøle rett inn på fotball og fotballens ”rike” 

England, og Premier League. Han fortale oss om den voldsomme interessen som norske supportere 

viste for denne fotball-konkurransen, og alle tilreisende som strømmet til England for å følge med på 

kampene. Det dreier seg her om et felleskap som må oppleves, spesielt når folkemassen synger 

«You`ll Never Walk Alone» 

Kveldens foredragsholder som var Håkon Borud, ansvarlig redaktør i Tønsbergs Blad, fortalte oss om 

avisens etikk.  Det ble daglig drøftet hva som kunne trykkes og hva som man måtte unnlate, hele 

tiden med ”Vær Varsom” plakaten i minne. Før man trykker nyheter hvor person navn er nevnt, er 

det barna som en måtte ta hensyn til, barn til hun/han det blir skrevet om. Borud fortalte oss også 

om ”Redaktørplakaten”.  

Tønsbergs Blad er en lokalavis som følger med og omtaler lokalpolitikere, som avisen mener har 

tråkket over streken, i forbindelse med sine politiske verv. Disse personene måtte ta spesielt hensyn 

til hva de kunne tillate seg. Det var ikke ukjent for avisen at den fra tid til annet ble presset, for eks. 

en gang hvor en person la igjen en beskjed: ”Hvem tar seg av datteren min, dersom jeg forsvinner” 

Dette var forhold som måtte veies opp mot viktigheten, av at nyheter ble skrevet. 

Ved flere anledninger var Tønsbergs Blad innklaget for FPU, pressens faglige utvalg, nærmere 

bestemt 10 ganger. I alle tilfellene ble Tønsbergs Blad ”kjent uskyldig” bortsett fra i en sak hvor det 

ble uavgjort. 

Interessant i det forannevnte tilfelle var, at utvalget kom til at det som kunne utgis på trykk, ikke 

måtte gjengis i lyd. Det at en omtalt person fikk høre sin egen stemme, var å gå for langt. 

Tønsbergs Blad har fått en rekke internasjonale og nasjonale priser, for den måten avisen ivaretar 

lokalt stoff. Borud avsluttet med å gi uttrykk for at den som hadde noe på hjertet, kunne ta direkte 

kontakt, med ham.  

Olav takket for foredraget og overrakte Stokke bygdebok til redaktøren 

Melsomvik 29.11.11   

Ref: Arne 

  

 


