
 
 

Stokke Rotaryklubb 
 

President Gro Bjørnstad 

 

Månedsbrev april 2014 

 

Referat torsdag 3. april 

 

Vi har dessverre fått den triste meldingen om at vårt trofaste medlem Otto Møller har gått bort. 

Helge Klingberg sa noen fine minneord og lyste fred over hans minne. 

 

Gjest: Ingen 

Merkedager: Olav Aas, Ole Sverre, Ann Kristin 

 

Egoforedrag: 

Kristin Sunde Eriksen 

Født i Oslo 22. september 1969 

Foreldre er Marit og Roar Sunde 

Bror Kjetil Sunde 

Har bodd i Stokke stort sett hele livet 

Idrett og aktivitet har vært en stor del av livet hennes. 

Hun regner seg som positiv, engasjert, inkluderende og strukturert 

 

Hennes interesser er: reising, matlaging, liker å holde seg i form, venner 

 

Barn: Maren og Guro 

Samboer: Tom 

 

Utdanning: 

Utdannet Førskolelærer ved Eik Lærerhøgskole i 1991 

 

Arbeidsliv: 

Førskolelærer i Tjøme Kommune og Tiriltoppen barnehage på Nøtterøy. 



Jobbet i Velle siden 1994: 

14 år som pedagogisk leder i Olaløkka Barnehage 

1 år som veileder ved kurs- og tiltaksavdelingen 

4 år som styrer i Olaløkka Barnehage med tilleggsfunksjon som leder for Vellebarnehagene 

 

Egoforedrag: 

Hanne M. Jacobsen Lund 

Vokste opp på Teie, foreldre bor fortsatt i barndomshjemmet.  

Datter til murmester Harald R. Jacobsen, en av fire søsken,  

Gift med Reidar, driftsleder parkeringshuset, Farmandstredet. 

Fire barn, Marthine 19, Amalie og Mina Sofie 17,5 og Edvard 13. 

Musikk og sang er en viktig del, spesielt for jentene.  

Bor på Rensgata gård. 

 

Utdanning og praksis: 

Jobbet en del år etter handelsskolen, bl.a. flere år for et byggmesterfirma hvor hun solgte 

byggevarer, dører, vinduer, kjøkken, hadde ansvar for lønn, regnskap mm samt tegnet en del 

eneboliger. 

Hun ønsket å lære mer og få mer ansvar, tok derfor ingeniørhøgskolen i Oslo, linje bygg. 

Fikk jobb i Horten kommune, drev med drift og vedlikehold av bygg samt nybygg som Borre U-skole. 

Begynte i Stokke kommune våren 2004 som prosjektleder for Melsom barneskole. Her ble det gamle 

bygget fra 1923 revet og et nytt bygg på 2000m2 satt opp.  

Hadde flere stillinger i løpet av de drøyt åtte år hun var der, avdelingsleder for eiendom, 

virksomhetsleder for Eiendom og kommunalteknikk samt Eiendomssjef den siste tiden.  

Av prosjekter hadde hun bl.a. ansvaret for bygging av Frydenberg barnehage, Ekely barnehage, 

Frydenbergsletta bolig, omsorgsleiligheter, rehabilitering av svømmehallen på Bokemoa mm.  

Begynte i Vestfold fylkeskommune i Eiendomsseksjonen høsten 2012 som rådgiver/prosjektleder. 

Har hatt ansvaret for etablering av biobrenselanlegg ved Re vgs./Ramneshallen. Holder på med 

vedlikeholdsprosjekter på de videregående skolene. 

 

Begge egoforedragene vår gode og inspirerende. 

 

 

Bjørn Erik informerte om dugnaden neste torsdag 

Lars informerte om klubbhåndboken 

Ole Sverre informerte fra en samling han og Hans Martin hadde vært på for fremtidige presidenter. 

Han snakket om mål og planer for neste 3 år. 

Fundamentet er på plass hos oss men vi trenger litt vedlikeholdsarbeid. Ambisjonene er på plass. 

Flere medlemmer, lavere gjennomsnittsalder, øke kvinneandelen. Programmene må være gode og 

de nye medlemmene må integreres raskest mulig. 

 

Lotteriet innbragte: 1430,- 

 

Lars Olborg 

Referent 

 

 

 

 



 

Referat torsdag 10. april 

Dugnad Sundåsen 

 

Vi var i underkant av 20 medlemmer som møtte opp i lett overskyet vær. Bjørn Erik var tidlig på plass 

og hadde allerede felt en rekke trær før vi andre kom. Videre var både Tore og Even aktive med 

motorsagen så vi andre hadde nok å gjøre med å rydde etter dem. 

 

Som vanlig ble det en liten pause med kaffe og wienerbrød og Ole Sverre takket for innsatsen og 

fremmøte. 

 

Referent Lars Olborg 

 

Referat torsdag 17. april 

Påske fri 

 

Referat torsdag 24. april 

Intercitymøte Quality Oseberg, Tønsberg.  


