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Referat fra møte torsdag 6. juni 
Presidenten ønsket alle velkommen til dagens møte og en spesielt velkommen til en gjest, Hasse 

Kirsebom fra Eiksmarka RK, og dagens foredragsholder Thomas Nilsen. To medlemmer ble gratulert 

med fødselsdag 8. juni: Arve Magnussen og Kai Ravnsborg-Gjertsen. Deretter bemerket presidenten 

at 6. juni er navnedagen for Gustav og Gyda. 6. juni er dessuten Sveriges nasjonaldag, innført i 1982, 

og på denne dag ble Robert Kennedy myrdet i 1968, og invasjonen i Normandi startet i 1944. 

Av Rotarystoff fulgte orienteringer om presidentmøtet for samarbeidsklubbene, som blir avhold her 

30. mai, og om bemanningen til vår stand på Stokke-dagene. 

Dagens hovedprogram var ved Thomas Nilsen og hadde tittelen ”Deportasjon av jøder fra Vestfold i 

1942”. Han startet med en kort presentasjon av seg selv: lektor og lokalhistoriker fra Andebu, har 

arbeidet med dette temaet i 3 år i forbindelse med sin masteroppgave ved Menighetsfakultetet. 

Nilsen har gjennom avisomtaler, intervjuer og aktuelle dokumenter studert jødenes liv i Vestfold fra 

30-tallet og fram til deportasjon i 1942. Han har fulgt flere av de jødiske familiene som bodde her i 

fylket, bl.a. Sachnowitz fra Larvik, Lahn fra Sandefjord og familiene Koklin, Jaffe og Plesansky fra 

Tønsberg. Alle disse familiene etablerte seg fylket på 20-tallet, flere av dem hadde bakgrunn fra 

Baltikum. De levde stort sett som andre; gikk på skole, deltok i idrett og kulturliv, flere drev handel og 

noen jobbet i industri og jordbruk. Nilsen ledsaget sitt foredrag med bilder av familiene og bilder fra 

bygninger de hadde tilknytning til og han fortalte hvordan det gikk med enkelte av disse 

menneskene. Mange jøder var på flukt på 30-tallet, særlig fra Tyskland. Det var vanskelig å komme 

inn i Norge på denne tiden. De ble også omtalt svært negativt på denne tiden og fikk ofte skylden for 

det som gikk galt. Jødeforfølgelsen fikk sine alvorlige følger også for jødene i Norge i 1942 med 

arrestasjoner, oppsamling i leirer og deportasjon til Tyskland. De fleste jødene fra Vestfold ble kort 

tid etter ankomst i Auschwitz drept. Nilsen redegjorde også for hvordan ordren om tiltakene mot 



jødene kom fra øverste NS-hold og hvordan den ble utført av de lokale politimyndigheter. Han 

omtalte også Berg interneringsleir ved Tønsberg og forholdene der. Foredragsholderen avrundet 

med følgende formulering: Jødeforfølgelsen viser hva dehumanisering av en gruppe mennesker kan 

føre til - et alvorlig tankekors. 

Etter noen få spørsmål fra salen takket presidenten for et alvorlig og interessant foredrag, overrakte 

en bok som gave og takket for i kveld. 

Ref: BEE 

Referat fra møtet 13. juni 
 

Olav Aas ønsket velkommen til møtet som stedfortreder for presidenten. Han ønsket spesielt 

velkommen til gjestene Tore Johnsen og Michael Onsrud, og gratulerte Kåre Bjelland med dagen 18. 

juni («ekte pensjonist»). 

Brit intorduserte så Anne Pernille Stokke som er vår utvekslingsstudent i 2013. Anne Pernille stilte for 

øvrig allerede med «korrekt» Rotaryantrekk for en utvekslingsstudent… 

Hun går på Thor Heryerdal i dag, og skal reise til Texas men hun vet ikke hvor enda. Hun reiser i 

august. Anne er er aktiv i 4H og gleder seg til å reise med Rotary. Hun har allerede fått litt kontakt 

med Carrie, som kommer til oss fra Wisconsin. Det har vært 2 samlinger med Rotary som 

forberedelser til oppholdet i USA der hun har fått invitasjon om hva som forventes av henne. Vi ser 

frem til å høre med fra Anne Pernille. 

Presideten overlot så ordet til Arne Karlsen som holdt foredrag om en tur med Hurtigruten i 2007 og 

den (da) nye båten Fram. Båten går på Vestgrønland om sommeren, og antarktis på vinteren. De 2 

siste turene går den så langt den kan mot nord. Arne var med på den siste turen. Han startet med å 

fortelle oss litt om flyplassen som ble bygget av Amerikanerne under 2. verdenskrig.  

Båten er bygget for isforhold, og ikke spesielt stor. Den tar ca 400 passasjerer. På turen til Arne var  

rundt 300 med, hvorav bare 8 norske. Av utlendingene var det flest fra Tyskland. Arne var tidlig oppe 

om morgenen (natta) for å få med seg mulighetene for «tomt skip» og strålende utsikt til fantastisk 

natur (med følge av mye god kaffe). 

Arne foralte videre om menneskene på Grønlad (Ennuitter), og om hvordan de lever på Grønland. De 

er veldig lette å prate med, har stor selvtillit og er åpne. 

Vi fikk også noen historieleksjoner om blant annet Eivind Astrup og Otto Sverdrup og deres 

ekspedisjoner og virke på Grønland.  

Vi fikk se en rekke flotte bilder fra turen, av blant annet natur, isfjell, folk, hunder og en atombombe! 

Etter en runde med spørsmål takket Presidenten for et meget interessant og vel utført foredrag. 

Ref: TRK 



Referat fra møtet 20. juni 
 

Presidenten ønsket velkommen til dageng 3 gjester: Tor Todesen, Arne Rolf Johansen og Kristin 

Sunde Eriksen. Presidenten kunne også  glede oss alle med at dette er siste møte med det gamle 

lydanlegget. Nytt anlegg er delvis montert, og skal være klart til neste møte.  

Deretter overrakte Presidenten en blomsterbukett i anledning Kai sin 70-årsdag.  

Arnfinn fikk ordet og han fortalte om en reise til Sicilia og han besøk i Rotaryklubben i Taormina. 

Presidenten overlot så ordet til Tor Todesen som holdt foredrag om sitt liv som fotballtrener i de 

forenede arabiske emirater. Drevet med ski og fotball, og har nå vært involvert i fotballens verden i 

20 år. Han har blant annet vært trener i Lyn, i Kypros, Tallin og i Bergen, før det ble Sandefjord, Moss 

og FKT. Og nå sist i Abu Dhabi. Han havnet i Abu Dhabi fordi man der ringte til Real Madrid og spurte 

om råd om måling av utviklingen til spillernes fysikk. Real Madrid kunne ikke hjelpe men, henviste til 

en norsk professor på området – Helgerud. Resultatene var dårligere enn lag i Europa, og Helgerud 

anbefalte da Todesen som en trener som kan utvikle spillerne fysisk. Han reiste nedover i februar, og 

gikk da inn i et trenerteam på 7 trenere. Det var ikke voldsomt populært blant de øvrige trenerne at 

det nå kom en fysisk trener fra Norge, og Todesen fikk nesten ingen oppgaver de første ukene.  

Etter 5 uker ble hovedtreneren og flere av de andre trenerne sparket fra laget. Todesen avsluttet 

sesongen som assistenttrener i et team på 4 trenere. Da han dro fra laget før sommeren, fikk han en 

tur/retur billett til Norge og det er hans sikreste «tegn» på at han ønsket som en del av teamet neste 

sesong. Men så langt har ingen fra klubben kontaktet han ang fremtiden… 

Todesen gikk nå over til å snakke om andre erfaringer blant annet fra sin tid i Sandefjord, blant annet 

om hva som er viktig å fokusere på i en klubb – som holdninger og kultur. Han pratet blant annet om 

hva som kreves for å lage en vinnerkultur.  

Presidenten takket Todesen for et veldig interessant program.  

Ref: TRK 

 

Referat fra møtet 27. juni - Presidentskifte 
Det ble ønsket velommen til 4 gjester, 2 ekstra «æresgjester» Tore Johsen og Michael Onsrud, samt 

Solveig Johnson og Elistabeth Aarvold.  

Presidenten måtte også rydde opp i gjenglemt gevist fra forrige møte. 

Vi har fått melding om at Burundi prosjektet til Han Herred har fått den nødvendige godkjenningen 

fra RI. Dette blir et 3-klubbsprosjekt for klubben med Hjo og Han Herred.  

Deretter overlot Presidenten order til kasserer Geir som raskt gikk gjennom budsjettet. Bjørn Erik 

etterlyste avsetning til Stokke RKs ærespris. Budsjettet vil justeres noe, og legges frem for 

godkjennelse i august.  



Nå overlot Preidenten ordet til Olav Aas som reflekteret over Stokke RKs første 55 år! Han har lett i 

arkivet etter gode referater, og fant mye interessant og artig lesning. Stokke RK ble stiftet 24. juni, og 

klubben ble da opptatt som regulært medlem i Rotary. 12. februar ble det avholdt konstituerende 

møte med 16 fremmøtte. Charterfesten ble avholdt 20. september 1958, med 83 gjester. De første 3 

årene ble møtene holdt på onsdager, men i 1961 ble det byttet møtedag til torsdager.  

Tidligere ble det blant annet utdelt premie for beste historie, det ble ofte sunget eller deklamert dikt, 

Rotary inviterte eldre i Stokke på tur, de arrangerte rebusløp, trafikkonkurranse for skolebarna og 

skytekonkuranse på skytebanen i Andebu.  

Presidenten tok igjen ordet, og ba om en applaus for Sverre som har vært medlem i alle klubbens 55 

år! For første gang (i denne referentens Rotaryliv) ble vi vitne til et «live intervju» mellom 

Presidenten og Sverre om oppstarten av klubben og om Sverres minner fra alle Rotaryårene. Sverre 

kunne fortelle forsamlingen mye interessant om klubben og dens historie.  

Så var tiden kommet til opptaket av 2 nye medlemmer. Før selve opptaket tok Ole Sverre en kort 

introduksjon til hva Rotary er og hva vi driver med. 

Thomas er fadder for Tore Johnsen, og introduserte Tore som er født i 1970, gift med Anita og jobber 

i Aiwell på Vear. Presidenten kunne så ønske Tore velkommen til Stokke RK. Tore takket for tillliten 

og ser frem til å bli bedre kjent med Rotary og klubbens medlemmer.  

 Bjørn Erik var «resevefadder» for Michael Onsrud, da Kåre Larsen som er Michaels fadder ikke kunne 

stille i dag. Bjørn Erik fortalte om noe av Micahaels virke fra han var sogneprest i Stokke, via tjensten i 

Dubai til at han nå er utnevnt til sogneprest i Sandar menighet. Presidenten kunne så ønske Michael 

velkommen til Stokke RK. Michael takket for å bli spurt om å få være med i klubben, og ser frem til 

fortsettelsen i Rotary.  

President Vidar tok ordet og takket for seg og sitt år som President. Han benyttet anledningen til å 

takke styret, komiteelederne og øvrige som har bidratt til at året hans har som President har vært 

mindre strevsomt enn forventet. Høydepunktet for Vidar har vært de 10 nye medlemmene klubben 

har fått i løpet av året. Vi startet året på 43 medlemmer og avslutter Rotayråret med 50 medlemmer. 

Vidar overlot ordet til Gro som tar over som President i Stokke RK. Gro blir den 56. presidenten i 

klubben, og den 2. kvinnelige gjennom historien. Vidar overrakte presidentkjedet til Gro, som takket 

Vidar for glimrende innsats som President i Stokke RK. Gro takket videre klubben for tilliten som ny 

President, og ser frem til et spennende Rotary år. 

Ref: TRK 


