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Månedsbrev mars 2013 

7. mars – Paul Harris og egoforedrag 
Presidenten ønsket velkommen til kveldens gjester, som var Einar Koren, Michael Onsrud, Even Hatlo 

Andersen. Videre informerte han kort om vannforsyningsprosjektet i Burundi er det i styret besluttet 

at Stokke RK skal være med på. Han Herred RK har tatt initiativ, og Hjo blir også med. Prosjektet har 

en størrelse på rundt en halv million kroner.  

Ungdomsutvekslingsstudenten vår, Anne Pernille Stokke, har fått sin søknad sendt til et distrikt i USA. 

Familien hennes har tatt på seg å huse den studenten som kommer til oss det første halve året. 

Trenger vertsfamilie(r) for resten av året.  

Så var tiden inne for opptak av 2 nye medlemmer. 

John Einar innledet med å gå gjennom 4-spørsmålsprøven.  

- Lars Olborg introduserte Even Hatlo Andersen som så ble tatt opp som medlem i Stokke RK 

- John Sverre Dahl introduserte Einar Koren som også ble tatt opp som medlem.  

Vi gratulerer og ønsker våre nye medlemmer velkommen til klubben. Vi ser frem til egoforedrag og å 

bli bedre kjent med dem.   

Dette ble en begivenhetsrik møtekveld. Presidenten var nå klar for å dele ut 2 Paul Harris. Disse ble 

tildelt: 

- Helge Klingberg der Otto Møller introduserte Helge og ga begrunnelsen for tildelingen.  

- Olav Aas der Svein Erik Bersholdm introduserte Olav og ga begrunnelse for tildelingen. 

Vi gratulerer våre Rotarianere med Paul Harris. 

Så var turen kommet til John Sverre Fæste Dahl sitt egoforedrag.  



John Sverre ble født i Bodø 26.01.65, flyttet til Nesbryggen på Nøtterøy i 1966, til Ringshaug 1977 og 

til Vear 1990. Han er gift med Kathrine Kaalsaas Dahl fra Hogsnes, og de har 3 sønner på 22, 20 og 15 

år.  

John Sverre har bidratt med mye siden han flyttet til Stokke:  

- 1991 - 1995 Medlem Stokke kommunestyre - Administrasjonsutvalget og 

forhandlingsutvalget 

- 1995 – 1999 1. vara Stokke kommunestyre -Leder Stokke ligningsnemnd 

- Nestleder i 2 år og leder 6 år Vear Idrettsforening. 

- Bidro blant annet til: 

o Ny 7`` bane og Sandvolleyball bane ved Vear skole (2003?) 

o Ny 7 `` kunstgressbane og ny 11 `` bane på Galbyjordet påVear (2007-2008) 

- Nk . Vear FAU 2009-2011 

o Prosjektleder ny ballbinge på. 

o Leirskole på Aarholdt tunet i Stokke 

- 2011 Medlem Stokke Idrettsråd 

På fritiden er han blant annet opptatt av båtlivet (har lidd 3-fots syken siden 1989), familiens Buick 

Skylark 1963, hytta på Blefjell, Vear fotball G97-98-99, innebandy, vinterferier på Gran Canaria, MC, 

gode venner. I tillegg tok han jegerkurs i januar 2013 og han er kaptein i HV - Rygge LUHV-område 

01301.  

John Sverre jobber nå i ScanSaaS AS som seniorrådgiver med fokus på salg og prosjektledelse IT 

konsulentoppdrag for Gateway TecnoLabs, et Indisk konsulentfirma med 1500 ansatte. Tidligere har 

han jobbet i Hæren / Luftforsvaret, Sem kretsfengsel, Tønsberg trygdekontor / Rikstrygdeverket, 

Priority Telecom AS / Hafslund Telekom AS, ADG AS og IKT Axxess Vestfold AS. 

Presidenten takket John Sverre for et meget interessant egoforedrag.  

Ref: TRK 

Torsdag 14. mars – Møtefri 
Intercity møte tirsdag samme uke. 

Torsdag 21. mars – Dakota Norway 
Torsdag 21. mars var Stokke RK på besøk hos Dakota Norway. Arne Karlsen Nedrelien holdt foredrag 

om historien rundt Dakotaen på Torp, og vi fikk omvisning og mye informasjon om både Dakotaen og 

de andre flyene som står i hangaren.  

Det var et godt oppmøte blant medlemmene, og også en rekke gjester. Vi kan spesielt merke oss at 

ca 15 barn også var med som gjester denne gangen.  

De som ønsker å lese mer om Dakota Norway kan besøke deres hjemmeside på internett: 

http://dakotanorway.no  

Presidenten takket Arne og Dakota Norway for at vi fikk komme på besøk.  

http://dakotanorway.no/


Ref: TRK 

Torsdag 28. mars – Skjærtorsdag 
Møtefri 


