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Referat fra møte torsdag 3. januar. 
 

Møtet var et bedriftsbesøk på Sandefjord Lufthavn AS, og presidenten ønsket 27 gjester velkommen. 

Det var ikke noe Rotarystoff på grunn av bedriftsbesøket. Orienteringene fra flyplassen var ved Olav 

Aas og Tin Kleive-Mathisen. Det er 55 ansatte på SLH og ca 700 ansatte totalt på flyplassen. De legger 

vekt på å være en regional flyplass med marked fra Arendal til Asker. Det bor ca 650.000 personer i 

dette området. De legger stor vekt på tilgjengelighet, enkelhet, vennlighet og trivsel, og punktlighet.  

I dag er det 4 store selskaper som trafikkerer Torp. Det er Norwegian, Widerøe, Ryanair og Wizz Air. I 

tillegg flyr KLM til Amsterdam. Det blir godt over 40 direkteruter sommeren 2013. Rygge og SLH er 

omtrent like store, men på Rygge er Ryanair enerådende, og de opererer nesten bare på ferie og 

fritidsområdet. 

Etter at Norwegian startet opp i mars 2012 har innenlands trafikk økt med 100 %. Totalt er økningen 

fra 1,1 – 1,3 mill passasjerer fra 2011 til 2012. Økningen i passasjerer krever økt plass, og det er satt i 

gang en utbygging av nåværende terminal. Kapasiteten for terminalen blir da ca 2,5 mill passasjerer 

noe som ventes nådd ca år 2025. Da kan det bli aktuelt med flytting av terminalen til østsiden av 

rullebanen med evt tilkobling til ny jernbane. Ca 6 % av passasjerene kommer med tog i dag. 

Ca en tredjedel av rullebanen ligger i Stokke. Flyplassen ble ISO 14001 sertifisert i 2002, og de er den 

første og eneste flyplassen som samler opp avisningsvæsken som brukes. 

Ref: KL 



 

Referat fra møte 10. januar. 

Presidenten ønsket velkommen. Det var tre merkedager denne uka, Svein Erik, Kjell Skeie og 
Tom Wahl. Det var ikke noe Rotarystoff, og ordet ble gitt til dagens foredragsholder, 
Sorenskriver i Tønsberg, Dag Carlstedt. 

Norge var tidlig ute med en landsomfattende lov, med Magnus Lagabøters landslov av 1274. 
Sorenskriver embetet ble opprettet i 1591 i forbindelse med signingen av Christian 4. 
Sorenskriver, eller svoren skriver var en slags enedommer da de overtok bondetingets 
oppgaver på 1700 tallet. Kvalifikasjonen var i starten at de kunne skrive, de hadde ikke 
juridisk utdannelse. I byene ble de kalt Byfogd, i Tønsberg fram til 1933. Nå leder 
sorenskriveren domstolen som driver med strafferett, sivil rettspleie og det som tidligere het 
skifterett. De er også Notarius Publicus og har ansvar for sjøforklaringer. Tønsberg byrett er 
en av 4 domstoler i Vestfold. Det er en mellomstor rett med 8 dommere. 

 Ref: KL 

Torsdag 17. januar – Peismøter. 
Denne torsdagen var det peismøter. 

Torsdag 24. januar, Torskeaften. 
Ca 30 personer var tilstede da presidenten ønsket velkommen til årets torskeaften på Nestor 

seniorutvikling. Han gav ordet til leder i kameratskapskomiteen, Kåre Bjelland som ledet taffelet. Det 

var to gangers servering av torsk med rogn og lever. Kjell Skeie akkompagnerte sangene underveis. 

Til dessert var det himmelsk lapskaus, og dert ble servert kaffe etterpå med avec for dem som ønsket 

det. En trivelig kveld med god mat i hyggelige omgivelser. 

Ref: KL 

 

Referat fra møte torsdag 31. januar 

Innkommende president, Gro Bjørnstad ledet møtet i presidentens fravær. 

Det var fire gjester denne kvelden i tillegg til Hanne Lund som er reflektant. Merkedager; Geir 

Hoksrød, John Sverre Dahl, Vidar Aarvold, Arne Karlsen og John Einar Johnsson.  

En av gjestene, Cato Arveskaug orienterte om en veldedighetskonsert i Sandefjord Domkirke søndag 

10. februar. De som opptrer er Hvalkjeften og Soul Mate, og overskuddet går til Røde kors.  

Rotary stoff: Ryla kandidat er påmeldt. Det blir Trekanttreff i Stokke 30. august til 1. september i år. 

Kveldens hovedprogram var del 2 av Kjell Skeie’s historie om sitt liv. 

Første del ble avsluttet med at Astrid og Kjell Skeie giftet seg i Våle Kirke i 1955. Han ble oppfordret 

til å søke stilling i Sauda, og ble ansatt som lektor på Sauda Gymnas. Der ble han i 35 år. De bodde i 

det som ble kalt «løene på Fløgstad». Kjell underviste i sang og gymnastikk i realskolen, og var 



klasseforstander på Sauda Gymnas et stykke unna. Sauda var bygd opp rundt smelteverket som blant 

annet produserte Mangan. Det var et samfunn med sterke klasseskiller.  Som lektor ble det mange 

sene kvelder med rettebunker og rødblyant. Mot midten av 60 tallet skjedde det mye i skolen. 

Realskolen ble lagt ned og ungdomsskolen ble innført i 1964. Kjell ble konstituert rektor i 1965, og 

senere ansatt i fast stilling for til sammen 500 elever. Det ble jobbet mye med å få bygget ny 

videregående skole, men den kom ikke før i 1989, 11 år etter at Kjell og Astrid flyttet til Rakkevik i 

1978.  

Kjell kom inn i kommunestyret og bibliotekstyret i Sauda, og ble medlem i Sauda Rotary i 1967. I 

Sauda var det gode muligheter til friluftsliv og Astrid og Kjell ble etter hvert gode skiløpere. 

Vi fikk høre mange gode og humørfylte historier fra skole og fritid, og sier takk for et fint tilbakeblikk 

på et langt og innholdsrikt liv. 
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