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Referat fra møte torsdag 6. september 

Presidenten ønsket velkommen til dagens møte med bl. a. å nevne at den 6. september er 
navnedagen til Sollaug, Siv og Sirill, og ved å referere enkelte historiske begivenheter knyttet 
til denne dato. To gjester ble ønsket velkommen: Dagens foredragsholder Tor Gervin og John 
Sverre Fæste Dahl.  

Av klubbstoff fikk vi tre innlegg: 1. Terje Olav orienterte om samprosjektet Hjo - Fjerritslev – 
Stokke, der programmet nå på det nærmeste er klart. Han refererte intensjonene med 
prosjektet og oppfordret alle til å tenke på en aktuell kandidat fra vår klubb. 2. Bjørn Erik 
minnet om dugnaden på Sundåsen neste torsdag og redegjorde for hva som skal utføres  

3. Ole Sverre fokuserte på Rotaryseminaret i Horten og oppfordret til deltakelse der.  

Hovedprogrammet denne dagen var foredraget ” Mormonerpionerene fra Sandsvær” ved 
Tor Gervin . Utgangspunktet for Gervin var forskning på egen slekt og spesielt søket etter sin 
tipp-tipp-oldefar fra Sandsvær. Det har utviklet seg til fortellingen om folket knyttet til de to 
gårdene Klippenberg og Evju i Sandsvær som konverterte til Mormonerkirken , meldte seg ut 
av statskirken og så emigrerte til USA og Mormonernes base i Salt Lake City. Gervin trakk 
opp historien til dette religiøse samfunnet, ” Jesus Kristi kirke av siste dagers hellige”, med 
deres vandring fra New York til Salt Lake og deres historie i Norge. Mormonere ble 
oppfordret til å reise til Utha. Gervin viste med tekst, bilder og kart deres reiserute fra 
Europa, sjøveien til USA og deres videre reise vestover gjennom USA til Salt Lake. Det var en 
strabasiøs reise som mange ikke overlevde. Han refererte også beretninger skrevet av 
personer som foretok denne lange reisen. Det var mange sterke opplevelser, bl. a. alvorlige 
møter med indianere . Gervin redegjorde så for hvordan han ut fra enkelte kilder kunne 
følge folket fra Klippenberg og Evju til Utha, og fortalte noe om hvordan det gikk med dem i 



deres nye hjemland. Når det generelt gjelder utvandringen fra Norge til USA regnes det med 
at ca 1 million mennesker dro over i perioden 1823 til 1925. Av disse var det 3437 
mormonere. Gervin avsluttet sitt foredrag med denne refleksjon: Når man jobber med 
slektsgranskning gis det rom for mye undring over levd liv.  

Presidenten takket så Tor Gervin for et meget givende foredrag og ønsket alle vel hjem.  

Ref: BEE. 

Torsdag 13. september – Dugnad Sundåsen 
Høstdugnaden ble gjennomført med godt oppmøte. Og (la referenten merke til) mange 

motorredskaper som gjorde arbeidet effektivt og raskt. Kameratskapskomiteen stilte som vanlig med 

bevertning. Sundåsen er klar for vintersesongen. 

 

Referat fra møtet 20. september 
I presidentens fravær ønsket Gro velkommen til dagens møte. Spesielt ble tre gjester ønsket 

velkommen: John Sverre Fæste Dahl, Pål Wang og Morgan Sæbø.  

En merkedag ble nevnt: Arnfinn har fødselsdag i perioden fram til neste interne møte  

Følgende Rotarystoff ble benevnt: 1. Vedr. passord – melding til Ole Sverre dersom det ikke fungerer. 

2. Regnskap for siste Rotaryår legges fram på neste møte. 3. Distriktskonferansen var vellykket med 

mange fine foredrag.  4. Guvernørbesøket den 18. oktober – påmeldingsliste sendes rundt.                         

5. Trelandsprosjektet – forslag på kandidat ønskes.  

Dagens hovedprogram var ved Pål Wang og hadde tittelen ”Vaktservice1987 til Nokas 2012”. Wang 

startet med å fortelle hvordan firmaet Vaktservice ble startet i 1987 av han selv samt bror og 

kamerat. I den  første tiden var selskapets marked i Tønsbergdistriktet, men Wang og co forstod tidlig 

at det var viktig å vokse både geografisk og produktmessig. Vekst var deres filosofi og derfor ble det 

gjennomført mange oppkjøp av andre mindre og lokale vaktselskaper.                                                     

Et stort oppkjøp ble gjennomført i 2007 - NOKAS ble kjøpt og fusjonert med Vaktservice.               

Navnet Nokas ble her beholdt, særlig fordi det var et godt kjent navn. Nokas har i dag sitt marked i 

hele Skandinavia, men hovedkontoret er fortsatt i Tønsberg. Selskapet er størst i Skandinavia 

innenfor sine tjenester, sikkerhet og kontanthåndtering.                                                                                                                                                            

Med prosjektor ble Nokas viktige tall presentert og likeledes selskapets struktur. Wang ba om 

spørsmål underveis og besvarte disse innsiktsfullt.                                                                                       

Om framtiden bedømmer han at det blir behov for nye sikkerhetsoppgaver, noe som kan bety 

fortsatt vekst for selskapet.  

Gro takket til slutt Pål Wang for et interessant foredrag og overrakte en bokgave. Avslutningsvis 

minnet hun så om neste ukes inter-city-møte og at møtet i uken deretter er på Bygdetunet. 

Ref: BEE 

Tirsdag 25. september – Intercitymøte Færder 
Intercity i regi av Færder RK på Oseberg Kulturhus.    


