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Referat fra møte torsdag 4. oktober 
I presidentens fravær ønsket innkommende president Gro Bjørnstad velkommen. Vi gratulerte Olav 

Bjelland med 83 år den 6.10. 

Jon Einar orienterte om valgkomiteens forslag til nytt styre. Alle som var blitt forespurt hadde svart ja, så 

valgkomiteen hadde hatt en enkelt oppgave! 

Følgende er foreslått til som nytt styre: 

President:   Gro Bjørnstad 

Sekretær:   Kåre Larsen 

Kasserer:   Geir Hoksrød 

Innkommende president: Ole Sverre Lund 

Foredrag 

Kveldens foredragsholder var Roar Ree Kirkevold som skulle ta oss med inn i bienes litt merkelige 

verden. 

Roar jobber for tiden med en bok om birøkterkollega Ingar Tallakstad Lie, boken skal gis ut før jul i år. 

Roar skriver også artikler for Norges birøkterlag. 

Inne i bikuben er det mørkt. Biene kommuniserer vha antenner og dans.  Biene utfører for eksempel en 

avansert ”Åttetalls” dans. Vinkelen på åttetallet forteller om retningen til matkilden, mens antall 

vibrasjoner bien utfører forteller om avstanden. Det er utført forsøk med elektroniske bier som utøver 

dansen og man har klart å tyde ”språket” til biene slik at man klarte å lure biene til å fly til et spesielt 

sted. Bier blir også brukt som modelldyr, i stedet for bananfluer. 

Birøkterne kjenner biene sine og kan høre ut fra lyden på biene hvordan de har det! Birøkterlaget ønsker 

flere birøktere, gjerne unge, gjerne kvinner! Det er underskudd av honning i Norge. Nye birøktere må 

lære å tenke som en bie! En helt annen verden enn vår egen! 



Birøktere ønsker egentlig ikke at biene skal sverme. Dette skjer når det er dårlig plass i kuben eller 

dronninga begynner å bli sliten. Dronninga legger da et befruktet egg i en celle som biene svermer 

rundt. Ca. halvparten av biene i en kube kan sverme på denne måten. 

Birøkterne tar i stedet ut dronninga før den blir for gammel og erstatter den med en ny. Man tar en 3 

dager gammel larve og gir den dronningfor, deretter settes den nye dronninga inn i kuben. Den settes 

inn i et bur av melis som de andre biene gnager på. På denne måten blir de vant til den nye dronninga 

og lukten av henne og kan akseptere henne før de kommer i direkte kontakt. 

Dronninger merkes med neglakk for å kunne vite hvor gamle de er. For eksempel gul et år, rød neste, 

hvit deretter osv. 

Birøkterne kan virke tøffe under sverming men egentlig er biene mindre farlige når de svermer fordi de 

da er fulle av nektar. 

I Stokke går biene helst på blåbær og villbringebær blomster. Villbringebær er den beste blomsten og 

den 3 ukers perioden bringebærene blomstrer gir den gode sommerhonningen. En kube kan produsere 

hele 10 kg honning i løpet av en god dag. Dette er maks. – ikke gjennomsnitt! 

Andre planter er trollhegg, marimjell og geiterams. Geiterams har hanblomster innerst og hunnblomster 

ytterst. Biene begynner alltid ytterst på hunblomstene og går innover, dermed befruktes neste plante av 

en annen plante enn seg selv. Dette er et av mysteriene rundt biene som man ikke har klart å forstå 

hvorfor skjer. 

Birøkterne tar gjerne biene med på vandring i natten! Det betyr at man i løpet av natten flytter de til 

andre områder. Populært er å flytte dem til områder med mye Røsslyng – for eksempel på Sørlandet. 

Røsslyngen skal aller helst vokse på sur jord, dette gir mye nektar. Produktet fra disse gir den gode 

lynghonningen. 

En tredje honningtype er skogshonningen den kommer bl.a. som et resultat av at lus stikker hull på 

planter og suger i seg væske fra disse. De skiller ut karbohydrat i avføringen. Denne avføringen spises av 

biene og brukes til å produsere skogshonning! 

Propolis eller vokslokket som produseres av biene er sterkt bakteriedrepende og brukes derfor også 

innenfor medisinen. 

Biene spiller en veldig viktig rolle i forbindelse med pollinering. Man regner med at verdien av 

pollieringen som biene utfører er 10 ganger høyere enn verdien av honningen. 

Brukes f. eks. aktivt til å pollinere hvitkløveråkere. Mange bier på åkrene gir jevnere pollinering, jevnere 

modning og større avling! 

Biene finner hjem til ”sin” kube vha. lukt. Biene er utsatt for sykdommer som midd og møll. Biene stikker 

med brodden som blir sittende og pumpe inn giften. Hvis man slår etter bien risikerer man at brodden 

går lengre inn og pumper inn all giften. Hvis man i stedet pirker brodden ut kan man unngå å få i seg 

halvparten av giften. 

Produksjon av honning: 

Man tar rammene ut fra kuben og skreller av voksen. Voksen brukes for eksempel til impregnering av 

tråd til bunad, alterlys, medisin, skosalver, med mer. Rammen slynges i en sentrifuge, honningen spruter 

ut. Deretter filtreres den og røres for å få ut sukkerkrystallene. 

En tavle som er full av honning kalles en PLANK. Hvis man har en full plank er dette gjenstand for skryt 



på birøkterlaget!  Ellers er det vanlig ikke å være den første til å oppgi hvor mye honning man har fått. 

Venter vanligvis at noen andre skal begynne, og så skryter man på seg litt til, og litt til! 

1 årsverk utgjøres av ca. 250 bifolk. Fordel med å ha bier er bl.a. at man får mer bær! Bienes naturlige 

fiender: I Norge har biene ingen naturlige fiender annet enn bjørn og mennesker. 

Er det forskjell på hvor giftige bier er: I Norge finnes det 3 raser av bier. Vet ikke om noen forskjell når 

det gjelder giftighet, men man antar at bier har høyere konsentrasjon av gift om våren. Mennesker er 

også mindre immune om våren (lenge siden siste stikk!) 

Bidød: Bifolk kan kollapse hvis de får for ensidig for. For eksempel store åkere med oljevekster i 

Tyskland. Lite problem i Norge fordi vi har små åkere og varierte vekster. Man unngår å plassere tamme 

bier i områder hvor de kan ta maten fra de ville biene for å beskytte disse.  

Ref: OH 

 

Årsmøte og medlemskapskomiteens møte 11. oktober 
Presidenten ønket velkommen til gjestene Lars Olborg og John Sverre Dahl.  

Internasjonal komitee har fått en henvendelse fra en ung Stokkejente som vil reise til USA som 

utvekslingsstudent neste år. Styret er positive til å støtte dette. Til Jo RKs utvekslingsprogram har vi fått 

en kandidat, Margrethe Kjær (datter til Tian).  

 

Årsmøte 

1. Årsberetning 11/12 

Past President Olav Aas leste beretningen.  

Beretningen ble godkjent.  

2. Regnskap og balanse 11/12 

Kasserer Roar Antonsen gikk gjennom regnskapet for forrige Rotaryår.  

3. Revisors beretning 

President Vidar Aarvold leste opp revisors beretning. 

Regnskapet anbefales godkjent av revisor.  

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.  

4. Styrets forslag til budsjett 

Utsatt behandling til senere møte.  

5. Valg av nytt styre 

Valgkomiteens innstilling:  

6. Past president:  Vidar Arvold 
a.  President  : Gro F. Bjørnstad 
b.  Innkom. President : Ole Sverre Lund 
c.  Sekretær  : Kåre Larsen 
d.  Kasserer  : Geir R. Hoksrød 
e.  Revisor   : Kåre Bjelland 

 



Opptak av nytt medlem 

Hans Martin Bærefjell fortalte litt om Lars Olborg og hans bakgrunn for å bli medlem i Stokke RK. Lars er 
gift med Guro (datteren til Gunnar Gjein). Lars flytter til Stokke i løpet av våren 2013.  
 
Lars Olborg ble tatt opp som nytt medlem i Stokke Rotaryklubb.  
 

Medlemsutvikling 

Satt som mål for 2012/13 å gjøre en ekstra innsats for å øke medlemstallet og også 

medlemssammensetningen.  

John Einar overtok talerstolen for å snakke om medlemsutviklingen i klubben og hvilke tiltak som skal 

iverksettes for å øke medlemstallet. Det ble presentert en liste over aktuelle kandidater som er kommet 

inn via de ulike komiteene. Listen over navn sendes ut til medlemmene. 

Det er utformet et brev som skal sendes til potensielle medlemmer. Sammen med dette brevet kan det 

følge informasjon om Rotary. Man ser for seg å invitere potensielle medlemmer til å besøke oss for å blir 

mer kjent med Rotary.  

Ole Sverre Lund fikk så ordet for å fortelle litt om et medlemsmøte i Horten, hvor medlemmer og 

reflektanter fikk generell informasjon om Rotary og Rotarys virksomhet.  

Stokke RK har fått henvendelse fra «Ecuadorprosjektet» vi hadde foredrag om for noen måneder siden. 

Det er ønske om at vi skal engasjere oss i dette. Internasjonal komitee ser nærmere på forslaget, og 

kommer tilbake til klubben med mer informasjon.  

Det kom inn kr 910 på loddsalget. 

Ref: TRK 

 

 

Guvernørbesøk torsdag 18. oktober 
Torsdag 18. oktober hadde vi besøk av Guvernør Njål Gjennestad fra Sandefjord Rotaryklubb. Møtet fant 

sted på Senter for Seniorutvikling i Melsomvik. Guvernøren holdt et svært inspirerende foredrag om det 

å være medlem i Rotary og “hvorfor” man er medlem. Det var et godt oppmøte blant klubbens 

medlemmer og gjester.  

Etter foredraget var turen kommet til Guvernørmiddagen, der det ble servert middag, dessert og kaffe 

avec.  

Vi takker Guvernøren for en strålende kveld og ønsker han lykke til med de gjenstående besøkene hos 

Rotaryklubbene i distriktet.  

Vi henviser forøvrig til eget referat fra møtet mellom Guvernøren og styret.  

 

 



Referat fra møte torsdag 25. oktober 

 Presidenten ønsket velkommen.  

 Gjester: Astri Skeie, Solveig, Bjørg, Jon Sverre Dahl 

 Vi gratulerte Kåre Larsen, 53 år. Hans Ellefsen, 76år og Brit Arnesen den 30. November 

 Kontingent delt ut. Kontingenten er 1350 kr/halvår. Som i fjor. 

 Vi har fått en henvendelse fra Anne Pernille Stokke som ønsker å reise ut. Brit har kontakt med 

henne. 

 Det skal arrangeres trekanttreff siste helg i August neste år mellom Hahn, Jo og Stokke 

Rotaryklubber. En gruppe i internasjonal komitee arbeider med dette. 

Foredrag, Kjell Skeie: Minner fra et langt liv 

 

Kjell begynte foredraget sitt med litt selvironi: ”En bergenser kan av og til være et par stykker for mye!”  

Referenten kan vel kommentere at i kveld var det akkurat passe! 

Kjell holdt et meget interessant foredrag fra et langt liv og delte mange alvorlige og muntre minner med 

oss. 

Han fortalte om far som jobbet på englandsbåten, om mor som sang mye i heimen, tante Anna som 

bestemte navnet til Kjell og tante Berta fra Åsane! 

Båtene på fjorden hadde han god oversikt over fra Helleveien, han kjente dem på tuten!  

Han fortalte videre om barndomskameraten Håkon som han har revitalisert vennskapet med på gamle 

dager. 

Videre fikk vi være med gjennom årene på skolen, med diverse episoder opplevd sammen med de andre 

Skanseguttene. Dramatisk flystyrt med junker maskinen Havørn i fjellet Lihesten. Service utenom det 

vanlige fra agronom Knut Skurtveit som leverte ny sykkel på en søndag. Kjell har fortsatt kontakt med 

Magne Skurtveit, sønn av Knut. 

Vi fikk videre artige skildringer fra tiden i turn og idrettsforeningen Viking og i Sandviken buekorps. 

Deretter heltemodig og dramatisk redningsoperasjon av mannskapet på Venus, med Kjell’s far om bord, 

når de reddet mannskapet på lastebåten Trym, under en storm i Nordsjøen. 

Videre hørte vi fra årene på Synneshaugen skole hvor middelskole og gymnas ble gjennomført, og 

sommerferiene som ble tilbrakt hos farfar i Strandebarm, Hardanger sammen med bl.a. fettere og 

kusiner. 

Dramatiske krigsår med fremmede soldater i Hellesveien, evakuering til Åsane, tilbake til Hellesveien 

etter en måneds tid. Konfirmasjon med et par presanger (bl.a. en Hortensia – litt kontrast til dagens 

gavedryss!). Katastrofale hendelser som da Holen skole på Laksevåg ble bombet: 60 skolebarn og 2 

lærere drept, og den store eksplosjonen i Bergen 20.4 1944 (Hitlers fødselsdag) da en båt med 100 tonn 

sprengstoff eksploderte : Over 100 drept og mer enn 5000 skadet.  

Militærtjenesten ble gjennomført på artillerikontoret i Gravdal hvor han bl.a. hilste på forsvarsjef Jens 

Christian Hauge. Han studerte på universitetet i Bergen: Latin og filologi. 

Tilstede på OL i Oslo 1952, overvar bl.a. 5000 meteren på Bislett. 

I 1954 traff han en brun, blond og strålende blid jente som Astrid! De forlovet seg i 1955 og giftet seg i 

Holmestrand senere. Det var Kjells eldste bror som viet dem i et ekteskap som har vart i nesten 60 år! 



Presidenten takket Kjell for et interessant foredrag, og ønsket alle vel hjem etter at loddtrekningen var 

gjennomført! 

Referent: OH 


