
 
 

Stokke Rotaryklubb 
 

President Vidar Aarvold 
 

Månedsbrev mai 2013 

 

Referat fra møte torsdag 2. mai 
Presidenten ønsket velkommen til dagens møte og et særlig velkommen til tre gjester: dagens 

foredragsholder Knut Olborg, Astrid  Skeie og Tom Johnsen.                                                                       

To medlemmer ble gratulert med fødselsdager fram mot neste møte: Gro og Jahn Magnus.     

Deretter bemerket presidenten at 2. mai er navnedagen for Åsa og Åse, for så å orientere om enkelte 

viktige historiske begivenheter knyttet til den dato. 

Av Rotarystoff fulgte følgende orienteringer:                                                                                                      

- Rolf Mathiesen har meddelt skriftlig at han forlater klubben. Han takket for 29 fine år i Rotary.           

- Klubben har fått hilsen fra Edrun Nicolaisen som på takker for innbetalingen til RF.                                     

- På møtet 16. mai blir det opptak av 5 nye medlemmer. Presidenten ønsker godt frammøte.             - 

- 3-årsplanen er utsendt pr. e-post. Gro poengterer at innspill til denne mottas. Oversikt over neste     

års  komiteer følger snart. 

Olav holdt dagens tre-minutt. Han hadde i bygdetunets arkiv funnet fram til vår klubbs første 

protokoll. Der var det mye interessant å lese. Han valgte å lese opp for oss prologen som Agnar 

Unneberg skrev og deklamerte på charterfesten 20. september 1958. 

Dagens hovedprogram var ved Knut Olborg og hadde tittelen ”Jernverk i Norge rundt 1814”.    

Olbergs yrkesaktivitet har vært trelastbransjen, men han har de senere år blitt interessert i historiske 

emner, bl. a. jernverkstiden i Norge.                                                                                                                      

I dagens foredrag fokuserte Olborg  spesielt på tiden fra 1807 til 1820. Han startet med å redegjøre 

generelt om politiske, økonomiske og mer levekårsmessige forhold i tiden fram mot 1814. Deretter 

fulgte redegjørelser om jernverkenes aktivitet og betydning for landet. Han fokuserte særlig på Moss 

jernverk som var eid av Bernt Anker, Norges rikeste mann på den tiden. De første jernverkene i 

Norge ble etablert på 1500-tallet, i perioden omkring 1814 var det 50 verk i drift basert på 



Masovnteknologien.  Olborg viste illustrasjoner og forklarte virkemåte for disse smelteovnene. 

Malmen til jernproduksjon kom for det meste fra Arendalsdistriket og ble fraktet til verkene, der 

store mengder trekull og fossekraft var andre viktige forutsetninger for verkenes produksjon. 

Arbeidsstokken på vekene besto som regel av 50-80 personer. Fritzøe i Larvik hadde opp mot 110 

mann. I tillegg kom mannskap til frakt av malm, produksjon av trekull og frakt av dette inn til 

verkene. Jernverkene i Norge forsynte danskene med jernprodukter av ulik slag, til redskaper og 

våpen. Verkene drev også med annen virksomhet, bl.a. møller, sagbruk og matproduksjon og  var  

som små samfunn å regne.                                                                                                                        

Presidenten takket for et interessant foredrag og overrakte ”turboka” som gave. Deretter minnet han 

om neste møte 16. mai. 

Torsdag 9. mai: Møtefri 
 

Referat fra møte torsdag 16. mai 
Presidenten ønsket alle velkommen og en spesiell velkommen til 4 reflektanter som er klar 

for opptak i klubben og en gjest: Mikael Onsrud.    Deretter fulgte redegjørelse for navnedag 

og historiske begivenheter. To medlemmer ble gratulert med dagen, begge fyller år 17. mai: 

Ann Kristin Lysell og og Hans Martin Bærefjell.   

Av rotarystoff fulgte så informasjon om neste ukes peismøter og om presidentmøtet for 

samarbeidsklubbene som avholdes her i Stokke 30. mai.                                          

3-minutt var ved Lars Olborg. Han ønsket å ufarliggjøre opptak i klubben og han fortalte om sine 

positive erfaringer i klubben i sitt første år som medlem. Han trakk spesielt fram de mange gode 

møter, og ønsket de nye medlemmer velkommen i klubben. 

Hovedsak denne dag var opptak av 4 nye medlemmer. De ble alle i rekkefølge presentert med de 

viktigst personalia av sine faddere: Tian Kjær for Mona Åse Bondevik, Hans Martin Bærefjett for Linde 

Maria Lisberg Bratterud, Gro Bjørnstad for Ann Kristin Gudmundsen og Ann Kristin Lysell for Kristin 

Strand.    Etter hver presentasjon fikk de av presidenten sitt  rotarymerke festet på brystet. Han 

ønsket dem hjertelig velkommen i klubben, og gledet seg til å bli bedre kjent med hver og en.          

Det vil bli god anledning til det bl. a. gjennom deres egoforedrag  i de neste programperioder.                                                                                                                                  

Deretter holdt Jon Einar Johnson et innlegg om det å være rotaryaner og om grunnlaget for 

organisasjonen. Han framhevet spesielt 4-spørsmålsprøven som fortsatt er meget aktuell. 

Til sist på denne møtedagen ble det av PR-komiteen orientert kort om Stokkedagene og om den 

stand klubben vil ha der. Litt tid ble det også til å hilse på de nye medlemmene før presidenten 

ønsket alle vel hjem. 

Torsdag 23.mai: Peismøter 
 



Referat fra møte torsdag 30. mai 
Presidenten ønsket som sedvanlig alle velkommen, deriblant to gjester : Tor Johnsen og Mikael 

Onsrud. Det var ingen merkedager denne gang. En historisk begivenhet knyttet til denne dagen ble 

omtalt: Peter den store er født på denne dag i 1642. 

Hovedprogrammet, ”Fjernvarme” v/ markedssjef Are Hansen, Skagerak Varme AS måtte utgå da 

foredragsholder ikke dukket opp.                                                                                                                       

En del rotarystoff fylte dagens møteprogram:                                                                                                                                                                                                                              

-  Nytt høyttaleranlegg er nå bestilt - det ble bl.a. redegjort for finansieringen.                                                 

- Invitasjon fra Horten RK vedr. kurs for nye medlemmer ble referert.                                                          

- Kontingentpåminnelser blir nå sendt ut pr. e-post.                                                                                            

- Svein Sørhaug redegjorde for årets trekanttreff her i Stokke – invitasjon og program er klar for 

utsendelse.                                                                                                                                                                 

- Skjema for bemanning for vår stand på Stokkedagene ble sendt rundt.                                                                

- Brev vedr. utmelding fra Ola Bjelland ble lest opp – han takket for godt samvær og godt 

kameratskap gjennom 36 år.                                                                                                                                

Så fikk Jahn Magnus ordet – han takket for oppmerksomheten på sin 60-årsdag.                                

Hans Marin Bærefjell holdt dagens 3-minutt. Han tok utgangspukt i 4-spørsmålsprøven og knyttet 

denne opp mot sitt arbeidsfelt: datasikkerhet. Mennesket selv er nå trolig den viktigste faktor for å 

opprettholde god sikkerhet. Bruk de aktuelle spørsmålene når du står overfor elektroniske meldinger 

og innspill.                                                                                                                                                                   

I stedet for det planlagte foredraget ble det nå i stedet referater fra komiteenes peismøter som ble 

avholdt 23. mai. Når det gjelder detaljert innhold, viser vi til selve referatene som sekretæren har 

mottatt. Til slutt takket presidenten for dagens møte og minnet om vårt neste møte den 6. juni. 
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