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Referat fra møte torsdag 4. Juli 

 
Sommerquiz, v/Thomas Revetal Kolbekk. 

 

Hans Martin var quiz-master med spørsmål og svar levert av Thomas.  
Quizen forløp bra med 3 lag. Det var godt nivå og liten spredning i resultatet på de 3 lagene.  

Referat fra møte torsdag 11. Juli 

 
Jordbærmøte 

Ut over jordbærmåltidet ble det ført trivelige samtaler ved bordene som var fint dekket av 

kameratskapskomiteen.  

Det var kjøpt inn mer enn nok med jordbær og overskytende ble solgt til de som ønsket å ta bær med 

hjem. 

Presidenten takket til slutt komiteen for et hyggelig møte, hun minnet om 2 ukers sommerfri og om 

Kjell Skeies foredrag 1.8.  

og ønsket deretter alle vel hjem.  

Torsdag 18. Juli  

 
Sommerfri 



Torsdag 25. Juli  

 
Sommerfri 

Referat fra møte torsdag 1. august 
 

Planlagt møte i vårt ordinære lokale måtte flyttes til Skjeestua, da vi ikke fikk låst oss inn i 

idrettshallen. Låssystemet var skiftet uten at vi som leietakere hadde fått noen form for informasjon. 

Litt forsinket ønsket president Gro velkommen til første møte etter sommeropphold.                                

En gjest ble ønsket spesielt velkommen: Astrid Skeie, og følgende ble gratulert med fødselsdager: 

Kjell S. og Ola. 

Av rotarystoff fikk vi informasjon om: 1) Utvekslingsstudenten som kommer til klubben 8. august, og 

som vil bo hos Gro og Ola de første dagene, for deretter å flytte inn hos familien Stokke.                     

2) Distriktskonferansen i Kristiansand 6.-8- september. 

Dagens hovedprogram var v/Kjell Skeie og hadde tittelen ”Minner fra et langt liv, del 3”.                         

Denne delen dreide seg om Kjells og Astrids tid som pensjonister her i Stokke. Det startet med 

flyttingen fra Sauda, etter fullførte oppgaver ved videregående skole der, og bosetting i innkjøpt hus 

på Vear. For Astrids del var tanken å være hjemmeværende, men etter kort tid tok hun på nytt 

lærerstilling, nå på Tønsberg Maritime. Grunnen til flyttingen hit til Vestfold var Astrids tilknytning til 

Våle og Tønsberg-distriktet. Som pensjonist ble Kjells oppgaver mye knyttet til gjøremål i hus og 

heim, men også med stor aktivitet utenfor hjemmet. Det dreide seg om samvær med gode naboer, 

gode venner og tidligere godt bekjente av Astrid. Tiden ble også brukt i trimgrupper og ikke minst til 

Rotary`s aktiviteter. Han har 47 års medlemskap i Rotary hvorav 25 år i Stokke Rotary Klubb.  Og ikke 

minst, Kjell reiste mye både utenlands og i Norge. Han besøkte bl.a. Lanzarote 23 ganger, og han 

hadde 7 turer med hurtigruten. MS ”Finnmarken” er det skipet han likte best.  Han fortalte på slutten 

om turer sammen med sin nevø Eivind tilbake til barndommens ferieparadis Hålandsdalen, der 

familien har en sterk tilknytning. Kjell presenterte sitt rike og spennende liv som pensjonist på en 

levende og engasjert måte, en flott opplevelse for oss alle. Han ble hjertelig takket av presidenten for 

dette foredraget og for de to tidligere deler.                                                                                                        

Som avslutning av møtet informerte presidenten om neste ukes peismøter, før hun takket for i dag.                 

Referat fra møte torsdag 8. August 

 
Peismøter. 

Se egne referater fra komiteene. 

 



Referat fra møte torsdag 15. august 

 
President Gro ønsket alle velkommen til dagens møte. Et særlig velkommen ble rettet til dagens 

mange gjester: utvekslingsstudentene Kerry Ann og Anne Pernille, rep. for vertsfamiliene Lill, Astrid, 

Hilde og Anders, reflektantene Hanne og Kristin og dagens foredragsholder Tone Kolbenstvedt. 

Fødselsdagshilsen gikk denne dag til Sverre, Tian og Terje Olav. 

Deretter introduserte presidenten Kerry Ann, vår utvekslingsstudent fra Wisconsin som selv på norsk 

takket for at hun ble tatt i mot av klubben vår. Anne Pernille ble så ønsket et godt opphold i Texas 

som utvekslingsstudent for klubben vår.                                                                                                                  

Av øvrig Rotarystoff ble det orientert om følgende: 1) Distriktskonferansen i Kristiansand v/ Gro, 2) 

Yrkesutvekslingen med vennskapsklubbene i høst med tema ”turisme og kultur i utkantområder” v/ 

Terje Olav, og 3)Trekanttreffet her i Stokke siste helg i august v/ Svein. 

Hovedprogrammet for dagens møte var ”Ungdom i Rotary” v/ Tone Kolbenstvedt, som er distriktets 

koordinator for ungdomsutvekslingen. Hun startet sitt foredrag med å takke for invitasjonen og var 

glad for at klubben vår var så aktiv på dette området, noe som var meget synlig i dag.                             

I sitt fordrag, ledsaget av PowerPoint, tok hun utgangspunkt i Rotarys formål hvor det bl.a. vektlegges 

internasjonal forståelse og vennskap. Tone uttrykte glede over å få arbeide med dette programmet, 

som hun karakteriserte som en dannelsesreise. Hun redegjorde for rutiner klubbene og distriktet må 

følge for utvekslingsarbeidet. Det gjelder bl. a. utvelgelse, plassering i klubber, forberedelser til 

utreise og innreise. Deretter refererte hun mange positive utsagn fra ungdommer som har ”vært 

ute”; disse tydet på god personlig utvikling og etablering av varige vennskap. Det finnes mange 

rapporter fra utvekslingsstudenter som underbygger dette og noen ble lest opp.                                                                                                 

Tone fortsatte med å presentere en argument liste for hvorfor klubbene bør engasjere seg med 

ungdomsutvekslingen, og avslutningsvis inviterte hun til samtale om hva klubben kan gjøre for at 

dette året skal bli et godt år for Kerry Ann.                                                                                               

President Gro takket til sist Tone for en grundig gjennomgang av temaet og ønsket deretter alle vel 

hjem.  

 

Bedriftsbesøk 22. august 

 
Presidenten ønsket 29 medlemmer velkommen til rotaryårets første bedriftsbesøk, denne gang til 

Vestfold Krematorium.  Gro gav raskt ordet til Ola Asp som var klar for en orientering og deretter en 

omvisning.                                                                                                                                                                   

I sin orientering, ledsaget av PowerPoint illustrasjoner, redegjorde Asp for etableringen av dette 

felles krematoriet for flere kommuner i Vestfold. Hovedgrunnen til at man måtte bygge nytt var av 

miljømessig karakter.  I planleggingsfasen la man vekt på historiske linjer, logistikk og åpenhet. Dette 

har man i stor grad oppnådd på denne tomten på Tassebekk, sentralt i Vestfold, der det bl.a. ble 

funnet en branngrav fra ca. 400 år f.Kr.  Planer om mulig utbygging ble også nevnt, det gjelder bl.a. et 

større livssynsuavhengig seremonirom og en urnevegg.                                                                                                  

Asp fortalte om verdier som vektlegges ved krematoriets virksomhet, bl.a. om åpenhet, verdighet og 

respekt og hvordan disse kommer til uttrykk i praksis.  Han redegjorde videre for hva som skjer ved et 



dødsfall når kremasjon velges og reflekterte omkring kremasjon og sorg. Deretter fortalte han om 

hva som rent fysisk skjer ved kremasjonen, fra en kiste kommer inn til krematoriet og til asken 

plasseres i en urne klar for videre håndtering.                                                                                                     

Etter orienteringen som foregikk i seremonirommet tok Ask forsamlingen med på en omvisning 

gjennom ovnsrom, kisterom og administrasjonsavdeling. De som ønsket det, ble også med ned i 

underetasjen der krematoriets renseanlegg befinner seg. Det var åpent for å stille spørsmål 

underveis, noe flere gjorde, og meningsfulle svar fulgte.                                                                    

Avslutningsvis takket presidenten Ask for at vi fikk komme hit og overrakte ”turboka” som gave. 

Referat fra møte torsdag 29. august 
Gro åpnet og ønsket velkommen 

 

Gjester: Reflektant Kristin Sunde Eriksen 

Kerrie 

 

Ingen merkedager 

 

Rotary stoff:  

 

Vi venter med å gå igjennom budsjettet til møtet 12/9  

 

Peismøter - referater fra disse blir tema på et av oktober-møtet. 

Det ble uansett referert kort fra komiteene. 

 

Yrkesutveksling; Dette blir tema på det kommende trekantmøtet. 

Ellers oppfordret Gro alle faddere til å følge opp sine respektive nye medlemmer. 

 

Gro oppfordret også nye medlemmer til å delta på sosiale arrangementer som guvernørbesøk, 

trekantmøter osv. 

 

Egoforedrag av Einar Storaa Koren 

 

Einar er født 25/1 -62. Han har 2 brødre 1 søster. 

Einar fortalte om en levende familiehistorie med opprinnelse fra Nord-Norge. 

Han snakket om sin familie tilbake til 1620 som de har organisert på en imponerende måte i en egen 

stiftelse.  

Einar bor på Vear - som han kom dit fra Oslo i 1996. 3 barn. Ida, Marie og Lars Erik. Samboer med 

Torill 

Han driver med jakt og fiske og har nylig begynt å spille golf. 

Hytte på Nesodden hvor han fører statistikk over danskebåtenes tidsavvik i forhold til rutetider. 

Han er utdannet sykepleier og adjunkt. Har jobbet som faglærer helsefag, HMS-rådgiver, 

prosjektleder og jobbet med forebyggende helsefremmende arbeid.  

 



I tillegg har han arbeidet innenfor diverse felt. Renhold, lager, kiosk etc. Einar har arbeidet med mye - 

men å jobbe med mennesker er viktigst for Einar. 

 

Jobber nå i Antidoping Norge med forebyggende anti doping, og har hele landet som arbeidssted.  

 

Einar bidro til bygging av fotballbanen på Vear sammen med John Sverre Dahl. 

 

Einar har egen Facebookgruppe om Flirt-togene, og har hatt mange meninger om dette. Derav Einar 

Sinnapendleren Koren. 

 

Noen av Einars sitater: 

Nest best løsning er ofte godt nok 

Det viktigste er ikke å vinne men å gå igjennom livet med rak rygg 

 

Foredraget ble holdt i en lysten tone.. 

 

1250,- i inntekt i lotteriet.. 

 

Neste møte: Hva vet vi om havet? 

 

Avslutningsvis orienterte Ole Sverre litt om vedtektene og oppfordret alle til å komme med innspill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 


