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Referat fra møte torsdag 1. november. 

Presidenten ønsket velkommen til et godt besøkt møte. Det var 34 medlemmer og 4 gjester 
tilstede, blant dem foredragsholder Tina Helland fra Jotun. 

Av Rotarystoff ble det nevnt at Tian og Kai har vært på TRF seminar, og at Margrete Kjær skal 
til Sverige i forbindelse med samprosjektet med Hjo, Stokke og Hahn Herred Rotaryklubb 
(tidligere Fjerritslev). Forslag til budsjett ble delt ut. Helge informerte om et 
Colombiaprosjekt der det foreslås at Stokke bidrar med 3 x 2.ooo,- kr for å holde tre barn på 
skolen i et år. Det er lagt inn i budsjettet for neste år. 

Foredragsholder Tina Helland fra Jotun hadde nanoteknologi som tema. Nano betyr en 
milliarddel, og kommer fra det greske ordet for dverg. Nanoteknologi har høy fokus i 
industrien for tiden, og er nok på mange områder framtidas byggesteiner. Når partiklene er 
så små blir overflaten svært stor. Nanopartikler kan skreddersys til det du ønsker, og har 
allerede i dag stor anvendelse. 

I noen malinger benyttes nanopartikler for å oppnå 3 viktige egenskaper; den tørker fort, 
den har god påføringsevne og lang holdbarhet. Andre kjente produkter er selvrensende 
vinduer, solkrem med UV beskyttelse, sensorer til å måle blodtrykk, skisåler, skismurning og 
bakteriedrepende tekstiler og mikrofiberkluter. Det ventes også å få betydning for 
energisektoren i saltkraftverk, vindmøller og lagring av energi.  

Innen medisin er det også store forventninger. Man tenker seg blant annet kreftmedisin med 
nanopartikler som transporteres rundt i kroppen, finner kreftsvulsten og kapsler inn kreften.  



Det finnes også utfordringer innen etikk miljø osv. I dag vurderes konsekvenser «case by 
case», og den som utvikler har ansvaret. I Sverige er det funnet «Nanaosølv» i vann. Det kan 
stamme fra bakteriedrepende tekstiler. 

Naturen har benyttet nanoteknologi i mange tusen år. Et eksempel er tynne «nanaohår» på 
føttene til Gekkoer som gjør at den kan henge opp ned, selv på glassplater. 

Ref: KL 

Referat fra møte 8. november. 

Presidenten ønsket nok en gang velkommen til et godt besøkt møte. Denne dagen var det 33 
medlemmer og 4 gjester; Solveig Jonnson, John Sverre Dahl, foredragsholder Arve 
Wilhemsen styreleder i Kysten, og Petter Furuseth, daglig leder i Kysten.  

Budsjettet ble vedtatt, og presidenten opplyste at det ikke var kommet inn bemerkninger til 
de foreslåtte kanditatene. 

Foredragsholder Arve Wilhemsen fortalte engasjert om Kysten’s historie og tanker for 
framtida. Kysten ble bygd i 1909, og det er landets best bevarte dampbåt, selv om den nå 
drives med oljefyr. Båten gikk som kystrutebåt fra Trondhjem til Steinkjær med 45 anløp på 
denne strekningen. Der var den i bruk fram til 1964 med avbrudd under krigen, da den var 
rekvirert av tyskerne. 

I forbindelse med 1100 årsjubileet i Tønsberg i 1971 trommet ildsjeler sammen penger og 
stiftet «Jubileumsskipet Kysten1». Båten ble da restaurert og framsto som ny. I 2003 gikk 
Kysten i dokk i Drammen for en reparasjon. Det ble da klart at den var i svært dårlig 
forfatning. Siden 2003 har den ligget på Bredalsholmen for reparasjon. Det har vært 
vanskelig å få oversikt over tilstanden, og det har vært vanskelig å skaffe penger.  

Etter hvert fikk Tønsberg kommune som største eier lovnader om mer midler fra 
Riksantikvaren, og Wilhemsen ble spurt om å være styreleder. Resten av stålarbeidet ble da 
forskuttert ved et lån fra kommunen, og skipet ble tauet tilbake til Tønsberg 15 august i år. 
Videre arbeid gjøres i hovedsak på dugnad, og målet er at båten er utvendig presentabel i 
mai 2013. De ønsker videre å være klar for å ta med gjester på tur i 2015.  

Ref: KL 

Torsdag 15. november – Peismøter. 
Denne torsdagen var det peismøter. 

Referat fra møte 22. november. 
 

Denne dagen var det to gjester, Synnøve Møller og en av foredragsholderne, Bjørg Grønnerød. Det 

var to merkedager, Lars Henrik Ålborg 23/11 og Hege Wahl 25/11. 



Rotarystoff: Søknad om utveksling av Anne Synnøve Stokke sendes fredag 16 november. Materiell til 

fadderne sendes ut i neste uke. 

Geir Hoksrød tar over som kasserer allerede nå, da Roar Antonsen har søkt om permisjon. 

Det var to foredragsholdere denne kvelden, Per og Bjørg Grønnerød. De fortalte om bøkene de har 

skrevet. Bjørg har skrevet tre bøker, Per en bok med kakeoppskrifter. Det var dessverre problemer 

med prosjektor og PC som førte til at vi ikke fikk sett bildene slik det var tenkt. 

Bjørg er interessert i historie, og refererte et kinesisk ordtak: «Den som glemmer sine forfedre er 

som en bekk uten kilde eller et tre uten rot». Den første boka hun skrev heter «Min barndoms 

Kongsvinger». Den var i utgangspunktet skrevet til barn og familie, men ble senere utgitt, og ble 

Kongsvingers bestselger i 2001. 

Den neste boka heter «Sånn var det, 23 år som bakerkone på Stokke» Denne boka omhandler 

historien fra baker Hansen startet opp i 1895 og fram til ca 1990. Grønnerød kom til Stokke i 1962, og 

vi ble tatt med på den store utviklingen som skjedde i Stokke på 60-70 og 80 tallet. Da de startet opp 

var det over 20 landhandlere, men etter hvert kom supermarkedene og landhandlerepoken tok slutt 

rundt 1980. 

Den siste boka til Bjørg heter «Det hendte i gamle Kongsvinger og Grønnerødgården», og den kom ut 

i 2009. Denne boka ble også bestselger i Kongsvinger i 2009. 

Per fortalte så om  «Kakeboka». Den ble skrevet av Magnar Jørgensen, og består av oppskriftene han 

brukte da de drev bakeriet, men med forklaringer om hvordan ting gjøres. Det tok tid å omarbeide 

store oppskrifter med flere prøvebakinger, og mange bilder skulle tas.  

Det var interessante innblikk i historie fra Kongsvinger og Stokke,  og forfatterskapet til Bjørg og Per. 

Synd vi ikke fikk sett bildene. 

Ref: KL 

Referat fra møte torsdag 29. november. 
Det var tre gjester denne kvelden. Even Andersen, John Sverre Dahl, og foredragsholder Terje Bang 

fra Kirkens Bymisjon. To merkedager, Otto Møller fylte 82 år 29/11, og Steinar Holme 65 år 5/12. Det 

var ikke noe Rotarystoff. 

Foredragsholder Terje Bang fortalte om Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold. Den jobber 

hovedsakelig i Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme, men prøver nå å etablere et nærmere samarbeid med 

Stokke. Stiftelsen har et budsjett i 2012 på 22 mill kr, der 75 % kommer fra det offentlige og resten er 

gaver fra bedrifter og private personer. Det er 30 ansatte og 130-150 frivillige. Det betyr at en får 

mye tilbake med relativt små ressurser.  

Visjonen for Kirkens Bymisjon er « Å være tilstede der folk strever i eget liv». Alle skal behandles med 

respekt, og de er ute på gata så nær folk som mulig. De har tre virksomheter: Arbeid, ung og 

gatenære tiltak. Terje Bang jobber med ungdom. Omsorgsstasjonen for barn og unge, OBU ble 

etablert i 1996. Målgruppen er ungdom fra  12 til 18 år, og deres familier. Omtrent halvparten av 

arbeidet  er mot ungdom, resten mot foreldrene. Den viktigste henvisningsgrunnen er 



familiekonflikter. Det er gledelig lite rusproblemer. Natteravntilbudet har eksistert side 1997. Det 

brukes ikke offentlige midler til dette.  

FRI prosjektet er et tiltak som skal redusere tilbakefallet etter soning. 10 personer står for ca 80% av 

vinningskriminaliteten i området, og en vinningskriminell koster samfunnet ca 20.000 kr i døgnet. 

Tønsberg og Nøtterøy kommuner har stoppet finansieringen av prosjektet, men private bedrifter og 

personer har bidratt med midler slik at prosjektet forsetter i 2013. 

Det var et godt og tankevekkende foredrag. 

Ref: KL   


