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Møte 6. Oktober                                                                                                          

Presidenten ønsket velkommen til dagens  møte på Bygdetunet.                                                

En merkedag ble nevnt: Olav Bjelland som fyller år denne dagen.                                                

Av Rotarystoff ble det fokusert på intercitymøtet 17.10, der programmet er ved Per Egil 

Hegge: ”Hvor udemokratisk var Fridtjof Nansen?”. Presidenten håper på god oppslutning fra 

Stokke.                                                                                                                                                        

3 minutt var ved Jon, som tok opp temaet likestilling i heimen med fokus på mannens rolle 

som grillsjef. Han viste til en rekke regler der kvinnenes oppgaver som tilrettelegger og 

oppvarter for mannens grillmestergjerning samlet sett blir ganske så omfattende. Rosen for 

god mat kommer likevel som oftest mannen til del.                                                                       

Dagens hovedprogram var ved medlemskomiteen. Før komiteformannen slapp til redegjorde 

Olav for styrets målsetting  for året – et  økt medlemstall fra 44 til 47.                                   

Svein Erik overtok deretter ordet. Han viste bl.a. til at klubben har hatt mange ideer i forhold 

til medlemsutvikling, men vi har ikke fått skikkelig driv på det i praktisk handling. Det ble delt 

ut referat fra komiteens siste peismøte der det framkom en oppsummering i stikkordsform 

av alle ideer og innspill til rekruttering som medlemskomiteen har presentert.                    

Deretter refererte Svein Erik fra møte i distriktet vedrørende medlemsutvikling. Han nevnte 

også gode eksempler på rekrutteringsarbeid fra andre klubber i distriktet.                                     

Med utgangspunkt i Svein Eriks redegjørelse gikk vi over til drøfting ved bordene der det bl.a. 

var et poeng å komme fram til navn på mulige medlemskandidater. Innspill fra gruppene ble 

oppsummert av presidenten. Styret vil bearbeide disse for videre behandling på peismøtene 

10.11. 



Møte 13. Oktober                                                                                                     

President Olav ønsket velkommen til møtet i vårt vanlige lokale, og kunne konstatere at 

dagens foredragholder Geir Rørvik ennå ikke hadde ankommet.                                                 

To gjester ble presentert: Solveig Johnson og Lars Olborg , og to merkedager fram til neste 

møte i eget lokale ble nevnt: Svein Sørhaug og Kåre Larsen.                                                       

Når det gjelder rotarystoff fulgte følgende påminnelser: Påmelding til guvernørbesøket 

17.11, møte i Horten vedrørende medlemsutvikling 25.10, intercitymøtet 17.10, og verdens 

poliodag 24.10.                                                                                                                     
Roar hadde dagens 3 minutt. Han påpekte to evigvarende spørsmål i Stokke Rotary: Hvor og 

når skal vi ha møtene våre og hvordan rekruttere flere medlemmer. Roar mente at disse 

spørsmålene henger sammen. Han la opp til en tilbakemelding fra alle medlemmer på et 

spørreskjema som han delte ut.                                                                                                     

Dagens hovedprogram var Stiftelsen Nytt Osebergskip, ved trebåtbyggeren Geir Rørvik. Han 

presenterte først seg selv og holdt deretter et levende foredrag, ledsaget med mange flotte 

bilder om dette prosjektet. Her bygger man en kopi av skipet ved hjelp av gamle 

håndverksmetoder og tilsvarende verktøy. På den måten opparbeides en kompetanse som 

er glemt.  Eksempler på verktøy ble vist fram og sendt omring i lokalet. Det hele blir både en 

lærende prosess og en form for levende museum.                                                                    

Rørvik nevnte prosjektets mange samarbeidspartnere, som på ulike måter støtter arbeidet.   

Han foredro også noe om vikinger og vikingtid, og jernets betydning for deres aktiviteter. 

Han kunne fastslå at timingen for bygging av nytt Osebergskip er gunstig, fordi det skjer mye 

annet også i Vestfold m.h.t vikingtid, og han presenterte ideer om andre vikingskip som 

kunne kopieres på samme måte.                                                                                              

Presidenten takket Rørvik for et interessant foredrag og gav anerkjennelse for både stor 

utholdenhet og spennende framtidsvyer.  

 

Møte 20. Oktober                                                                                                        

Eget møte utgår p.g.a intercitymøte arrangert av Nøtterøy Rotaryklubb: ”Hvor udemokratisk 

var Fridtjof Nansen?” v/forfatter Per Egil Hegge. 

 

Møte 27. Oktober 

Presidenten ønsket velkommen til dagens møte og særskilt til Kari Malene Jørgensen som 

skal fortelle om siste års RYLA-seminar.                                                                                           

Hans Ellefsen ble gratulert med sin 75-årsdag 21. okt.                                                                     

Av Rotarysaker nevnes påmelding til guvernørmiddagen og innspill om møtetid/sted. 

3 minutt var ved Vidar Aarvold. Han snakket om fenomenet reising med små barn på fly, og 

beskrev hvordan disse kan oppleve de ulike stressoner på en flyplass. Disse må nødvendigvis 



gi de små mange skremmende opplevelser. Forhåpentligvis vil et vellykket ferieopphold 

døyve mulige smerter. 

Kveldens hovedprogram var ved Kari Malene Jørgensen, som ble sponset av Stokke 

Rotaryklubb ved Ryla-seminaret  i vår.                                                                                            

Hun fortalte om sine egne opplevelser av seminaret og hva man gjorde fra dag til dag på 

seminaret. Redegjørelsen ble ledsaget av en Powerpoint-presentasjon og av noen video-

snutter. Programmet var veldig variert  både m.h.t. innhold og form.                                                        

Det var 22 deltakere fra distriktet samlet på Vindfjelltunet. Kari Malene har bare positive 

erfaringer fra oppholdet, hun har fått utvidet sitt kontaktnett og fått nye venner.  Hun er 

imponert over at Stokke Rotaryklubb ville sponse henne og takker så mye for det. 

Presidenten takket for et godt foredrag og overrakte vår bygdebok som takk. 

Til sist en påminnelse om de neste møtene: Peismøter 3.11 og referat  fra disse 10.11. 
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