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Referat fra møte torsdag 6. desember 
Presidenten ønsket velkommen til dagens møte og et særlig velkommen rettet han til dagens  

foredragsholder Einar Håndlykken.                                                                                                                 

Han nevnte enkelte begivenheter knyttet til 6. desember, bl.a.: at dagen er  Finnlands nasjonaldag, at 

Irland  erklærte seg uavhengig av Storbritannia i 1921, at HV ble opprettet i 1946 og at Terje Formoe 

og Karl Ove Knausgård har sin fødselsdag. 

Av rotarystoff ble møteprogrammet for første kvartal 2013 gjennomgått. 

Dagens hovedprogram hadde tittelen ” Fra klimaendringer til toppfotball”, v/ Einar Håndlykken. Han 

er avtroppende leder i miljøorganisasjonen ZERO og for tre dager siden startet han en ny karriere 

som daglig leder i fotballklubben Odd.                                                                                                 

Hovedtyngden av foredraget dreide seg om ZERO som Håndlykken var med å starte startet sammen 

med 4 bekjente, alle tidligere medarbeidere i Bellona.                                                                               

Han redegjorde for organisasjonens intensjon om å drive miljøarbeid på en ny måte, eller med en 

annen tilnærming enn de øvrige miljøorganisasjonene. ZEROs visjon er en moderne verden uten 

utslipp som skader natur og miljø, og organisasjonen ønsker å motivere for handlinger som fremmer 

nye teknologiske løsninger uten utslipp. Hovedproblemet er utslipp ved bruk av fossil energi. Gode 

løsninger ligger i fangst av CO2, eller bruk av andre energikilder som f. eks. vind, vann, sol.            

ZERO ønsker å vise hvordan ulik menneskelig virksomhet kan drives med løsninger uten utslipp.                    

ZERO hevder at litt bedre ikke er godt nok. Nye løsninger må tas i bruk. Organisasjonen har i dag 20 

medarbeidere, den finansieres ved sponsing fra næringslivet, og har ingen medlemsmasse. 

Foredraget ble ledsaget av tekst og illustrasjoner i power-point .                                                              

Helt på tampen fokuserte Håndlykken på sine nye oppgaver som daglig leder i Odd, klubben som har 



flest cup-seiere i Norge.  Han ønsker å gjøre Odd til landets beste miljøklubb. Han poengterte også at 

Odd har en sterk lokal forankring mht. spillerstall, og ønsket oss velkommen til sesongens kamper. 

Presidenten takket for et flott foredrag og overrakte boka om H. G. Sørensen. Til sist en påminnelse 

om neste møte – egoforedrag ved Lars Olborg. 

 

Referat fra møte torsdag 13. desember 
Ole Sverre ledet møtet denne dagen. Han ønsket velkommen på sedvanlig vis og viste til at vi hadde 

besøk av Knut Krabbe som ville demonstrere et mulig nytt lydanlegg for oss.                                   

Steinar ble gratulert med 65-års-dagen den 5. desember.                                                                            

En gjest hadde vi ved dette møtet: John Sverre Feste Dahl. 

Hovedprogram var Egoforedrag  v/ Lars Olborg. Han innledet med å si at det ikke er så lett å fortelle 

om seg selv, men her kom en flott presentasjon ledsaget av tekst og illustrasjoner i power-point. 

Personalia: Født i Oslo 23.11. 1963 med fullt navn: Lars Henrik Wendel Olborg. Vokste opp på Tåsen. 

Skolegang: Tåsen skole, Berg Videregående, Sogn videregående - mekanisk og bil, så livets skole.                                                                                                                                                         

Militærtjeneste: 1. bataljon i Brigade Nord-infanteriet, Tow-lagfører. USK-utdanning.                  

Familie: Gift med Guro Gjein fra 2004, 4 barn fra 4 år til 21 år.                                                            

Sport/Spill: Har spilt forball i Lyn og bandy i Tåsen, der han hadde et stort antall A-kamper. Når det 

gjelder dagens fotball er han Arsenaltilhenger. Spiller nå golf.                                                           

Bosteder: Tåsen, Nydalen, Teie og  Nøtterøy. Flytter til Stokke i mars 2013, til Skjedsmo,  som nå får 

en full rehabilitering. Har overtatt familiehytte i Eggedal, der mye tid tilbringes.                             

Favorittreisemål: India og Gunnars barnehjem . Meddeler her forsamlingen at Gunnar satte umåtelig 

stor pris på den PHF han ble tildelt av klubben for sitt engasjement i India.                                   

Yrkeskarriere: Var med på å starte trygghetssentralen i Oslo. Da han flyttet til Vestfold fikk han jobb 

som selger i et firma på Teie som solgte HMS-systemer. Startet eget firma i 1998: Norsk 

Kvalitetskontroll ,  der salg og utvikling av HMS-systemer var hovedbeskjeftigelsen. Etter det har han 

etablert flere nye firmaer innenfor denne bransjen. Lars har også startet firmaer som har vært 

engasjert i eiendomsutvikling i Vestfold. I den siste tiden har Lars også arbeidet med outsoursing mot 

et  IT-firma i India.                                                                                                                                                

Han avsluttet med disse ord: Jeg ser fram til mange gode Rotaryår i Stokke.  

Ved møtets slutt takket Ole Sverre for en flott og humørfylt egenpresentasjon ledsaget av 

morsomme historier. Deretter minnet han om neste møte -  årets ”Julemøte”. 

 

Referat fra møte torsdag 20. desember 
President Vidar ønsket velkommen til det siste møtet i 2012 og til årets ”Julemøte”.  Det blir et 

tradisjonelt ”julemøte”, men denne gang  med opptak av et nytt medlem:  John Sverre Feste Dahl. 

Han ønsket en gjest særlig velkommen: vårt tidligere medlem Ragnvald Knudsen.                                   

3 fødselsdager ble bemerket: Thomas - 27.12, Helge - 28.12 og Jon - 30.12.                                            

Om denne dag sa presidenten bl.a: Dagen er navnedag for Abraham og Amund, og på denne dato i 



1924 ble den første lørdagsbarnetimen sendt på radio. Deretter fulgte han opp med et kort og artig 

foredrag om barnetimens historie fram til avviklingen i 2010.                                                                     

Av Rotarystoff ble det opplyst om medlemsvervingen og om et  møtebytte:  17.1 mot 7.2. 

Deretter ble ordet gitt til leder for kameratskapskomiteen, Kåre Bjelland, som geleidet oss  videre  

gjennom møtet med kaffe og julekaker og selvsagt med julesanger der Kjell Skeie akompagnerte med 

gitaren.                                                                                                                                                                          

Som nevnt i innledningen var det klart for opptak i klubben av John Sverre Feste Dahl denne dagen. 

Svein Erik, som Dahls fadder, introduserte han og fortalte kort om hans personalia, utdanning, 

yrkeserfaringer og samfunnsengasjement. Han var sikker på at klubben ville få stor glede av han.    

Ole Sverre refererte deretter 4-spørsmålsprøven og reflekterte over det å være en rotarianer og ikke 

kun et medlem i Rotary. De fire spørsmålene er enkle leveregler, men kan vi leve etter dem blir vi 

trolig bedre mennesker, konkluderte han.                                                                                                        

Så kom Dahl opp til presidenten for å få festet Rotarymerket på jakka. Vidar ønsket han  hjertelig 

velkommen i klubben.  John Sverre takket for opptaket , og gledet seg til å lære klubben å kjenne. 

Mer om personen John Sverre kommer i hans egoforedrag. 

Som sedvanlig mot slutten av møtet ble juleevangeliet, Luk. Kap 2,  lest av Helge. Presidenten rundet 

deretter av ved å minne om første møte på nyåret. Han takket kameratskapskomiteen for det de har 

stelt i stand denne dagen  og også ellers dette året,  og så ønsket han alle en God Jul.                                

Gro tok så ordet og ønsket presidenten og hans familie en riktig God Jul. Møtet ble avsluttet ved at 

forsamlingen sang ” Deilig er jorden” . 

 

 

 

 

 

 

 

 


