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Månedsbrev desember 2013 

Referat fra møte torsdag 5. desember 

Ole Sverre ønsket velkommen. 

Solvei Johnson og Astrid Skeie var Gjester. Hege Marie Wahl ble spesielt ønsket velkommen tilbake. 

Merkedager: Steinar 66 år, gratulerer.  

Rotary saker – Overført 6000 til Shelter box. Ble gitt som vanlig donasjon (ikke noe speilet ønske om 

hvor denne skal) men vi kan følge den.  

Det vil bli gitt tilbakemelding til våre vennskaps klubber Hjo og Han Herred, hva gaver som er mottatt 

etter besøk, er brukt til.  

Påminnelse om Torsk aften. Liste ble sendt rundt.  

Lars informerte om at neste gang var det info møte i informasjons komité. Alle ble oppfordret til å ta 

med lesebrett/PC. 

Helge Klingenberg skal fortelle om «gravminner gjennom 1000 år» 

Utdannet landskaps arkitekt. Kirkegårds konsulent – i 30 år. Helge ble pensjonist i 1.11.2013 

10 års periode - professor 2 stipendiat på Ås landbruks skole.  

Forfatter – flere bøker – Kirke-gården, og flere lærerbøker. 

Da han var ferdig utdannet, fikk jobb som kirkegårds gartner i Porsgrunn på 60 tallet.  

Historisk var alle Norske kirkegårder kun grå og steinete, ikke grønne. Han fikk derfor oppgaven å 

gjøre kirkegårdene «grønne». Møtte John Medbøe – Universitets lektor i filosofi og kunst historie. Av 

han så lærte Helge kunst historie.  



Noen stikkord om foredraget (Med fare for at ikke alt er helt riktig gjengitt) 

Jernalder grav – Steinsetting, 500 f.k til 500 e.k.   Bautastein – 500 – 1000 e.k 

Middelalder-gravminne 1000 e.k til 1550 tallet. – Symboler ofte med blader og pene utsmykkinger 

(det var kun de rikeste som fikk utsmykking) 

På 1000 tallet fikk vi gravplasser- Kirkegårder ble etablert.  

Noen eksempler på verk som støpte gravstøtter av støpejern. Dette var vanlig frem til for ca 100 år 

siden. Fossum smelteverk, Bærums verk, Eidsfoss Verk, Laurvig Verk, Næs Verk, m.f. 

Alle gravminne var tidligere liggende, men for ca 200 år siden ble det vanlig å reise opp gravminner.  

I 1805 ble det slutt på å tillate og gravlegge folk under gulvet i kirker (av hygieniske grunner)  

Epitafier – minnetavler ofte for en hel familie 

Ca 1790 – Første steinhuggeriet i drift som lager gravminner. Dette ble produsert med tanke på salg. 

Det ble ofte brukt marmor.  

Det ble også brukt smi-jern som gravminner. Noen er fra 1650 taller og nyere tid. Stammer fra 

Värmland i Sverige.  

Kleberstein – Akantus (kommer fra Middelhavet) – fra 1700 tallet – I Norge kommer fra 

Gudbrandsdalen – Bearbeides nesten som trevirke.  

De som ikke hadde mulighet måtte ofte nøye seg med tre som gravminne. Ble ofte malt og kunne 

være flotte.  Ingen igjen i Norge i dag.  

Klassisismen – 1780- 1880 – Handler om Romerike og Egypt, eventyr fra antikken.  Gravminner ble 

ofte utsmykket med slike symboler.  

«Dag og natt» – Flott figurer som ble brukt fra 1890- 1920 

Obelisk – Høye gravstøtter – Bygget ofte opp av mange steiner og var høye. Mye detaljer. Høyverdig 

steinhuggerarbeid.  

Søyle – 1700- 1800 tallet. 

1950-1960 tallet- Rammegrav kirkegårder- Ofte kun grå stein rundt på kirkegårdene. Første jobben 

Helge fikk var å gjøre om dette til grønne areal slik kirkegård ser ut i dag.  Dette ble en vanskelig jobb 

grunnet tvilen om dette var riktig.  

Lengere kom ikke Helge da tiden var brukt opp, så resten av foredraget får vi i en seinere anledning.  

Fantastisk interessant foredrag.  

 

1590 kr på loddsalg. 

Ble bemerket og takket merket at Roar og Per hadde ryddet i skap og hyller i Rotary sine saker.  



Referent 

Tore Johnsen 

 

Referat fra møte torsdag 12. november 

Gro åpnet med å ønske velkommen.  

Ingen spesielle merkedager25 fremmøtte. Gjest: Knut Krabbe.  

Torsdag 6 Mars, Teater tur Drammen teater. 
Først blir det kåseri med Karsten Alnes.  

Florø Rotary, jubileums sløyfe (Grunnlovens 200 års jubileum) , innbyr til at vi kjøper og selger videre 
for å få litt penger inn.  

Takket programkomiteen for flott Q1 program.  

Hjo Rotary, i gang med å diskutere «GSE Light».  
 

Gjest Knut Krabbe, fortalte litt om høyttaler anlegget. Det er både håndholdt og bøyle microfon 
tilgjengelig. Meget enkelt å bruke anlegget. (Kun en bryter som vi må slå på, på selve anlegget og en 
bryter på de tråløse enhetene).  Vidar har laget en bruksanvisning om hvordan anlegget virker. 

Egen teleslynge for de med høreapparat.  

 

Program i dag er gjennomgang av våre nettsider.  
 

Startet med å vise film som ligger på Youtube om Rotary.  

Skriv som ble sendt ut dagen før slik at vi skulle være forberedt: 

Først vil vi nok engang oppfordre alle som har om å ta med seg bærbar PC eller Pad (og gjerne med 
skjøteledning). 
 
Vi legger i første omgang opp til at alle skal få oppdatert passordet sitt for å kunne logge seg på 
distriktets hjemmeside. Videre vil vi vise en del sider på nettet som inneholder Rotarystoff og gå 
igjennom disse. 
I vedlagte brukerveiledning kan dere få et lite innblikk i distriktets hjemmeside og her er en oppskrift 
på hvordan man kan endre passordet for å kunne logge seg på; 
 
Logg inn via denne lenken: http://medlemsnett.rotary.no/ eller via distriktets nettside 
http://di2290.rotary.no  
 
For å kunne få/endre et glemt passord, klikk på glemt passord funksjonen i medlemsnett eller klikk på 
linken under: 
http://medlemsnett.rotary.no/innhold/134/forgotten-password 
 
Så må du skrive ditt brukernavn  (f. eks RMLarsen69 ), som du finner i vedlagte Excel-liste og klikke 
send. Du vil da motta en mail til den adressen vår klubb har på deg. Mailen skal inneholde en link hvor 

http://medlemsnett.rotary.no/
http://di2290.rotary.no/
http://medlemsnett.rotary.no/innhold/134/forgotten-password


du kan skrive ditt nye passord. Vær obs på at denne mailen kan havne i "søppelposten" din. Så 
dersom du ikke finner mailen i innboksen så må du sjekke søppelposten. 
 
Rotary på nett - hvor finner man mer informasjon? Vi tenker å gå igjennom en del linker. Her er de 
aller fleste. Skulle dere kjenne til andre sider som inneholder Rotarystoff er det fint om dere forteller 
oss dette.. 
 
Vår egen hjemmeside: http://stokke.rotary.no/?pageid=3   
 
Rotary Norge  http://www.rotary.no/innhold/230/ 
  
Rotary på Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_International 
 
Stokke Rotary på Facebook - en lukket test side fra informasjon komiteen 
https://www.facebook.com/groups/522125397857033/?fref=ts 
  
https://www.rotary.org/myrotary/en  er en interessant side med mye Rotary stoff. Blant annet bra 
søke funksjon for å finne nærmeste Rotary forening basert på geografi og møte dag. Kjekk om man er 
i utlandet og vil møte andre Rotarianere. Siden er på engelsk men støtter også de andre utbredte 
språk Siden gir også god oversikt over vårt arbeid og muligheter i Rotary.  
 
https://www.facebook.com/rotary Rotary på Facebook 
 
https://twitter.com/rotary  Rotary på Twitter (er et gratis nettsamfunn og en mikro-bloggings-
tjeneste som lar brukerne sende og lese andre brukeres oppdateringer (på engelsk kalt tweets), som 
er tekstbaserte meldinger bestående av inntil 140 tegn) 
 
http://www.youtube.com/user/RotaryInternational  Rotary på Youtube - mange interessante video 
klipp fra og om Rotary. Enkel måte å lære om Rotary.  
 
http://statigr.am/rotaryinternational  Rotary på Instagram (Instagram er et gratis foto-
delingstjeneste og sosialt nettverk som ble lansert i oktober 2010. Tjenesten gjør det mulig for 
brukere å ta et bilde, legge til enkle effekter, og deretter dele det med andre Instagram-brukere som 
er koblet til på det sosiale nettverket) 
 
Mvh. PR og Informasjonskomitèen  
v/Lars og John Sverre 
Tillegg/tips fra Even: http://www.linkedin.com/ 

For vår egen hjemmeside og referater /dokumenter:  
Brukernavn: stokke 
Passord: rotary 

 

Lodd for 1040;- 

Referent  
Tore Johnsen 
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Referat fra Julemøte torsdag 19. Desember 

Gro åpnet med å ønske velkommen til årets siste Rotary møte.  

Fantastisk fremmøte med totalt 43 inkludert gjester som var: Kerri Anne, Astrid Skeie, Hilde Stokke, 
Knut Ålborg, og tidligere rotarianere Ola Bjelland og Ragnvald Knutsen. 

Merkedager: Helge 28/12, Thomas 27/12, Jon 30/12, Kjell Skeie 90 år 9/1. Gratulerer alle sammen.  

 

Kameratskapskomiteen hadde som vanlig gjort en strålende jobb med å gjøre det riktig så hyggelig 
med pyntet bord, blomster, kaker og kaffe.   

Seremonimester Arnfinn innledet med at det ble et Julemøte i tradisjonell stil med flere innslag. Det 
ble oppfordret til å ta mye lodd da det var mange fine premier. 13 premier totalt, med Cognac glass, 
Cognac flaske samt blomster.  

Det ble innledet med sang som er skrevet av Eivind Skeie (nevø til Kjell) som passer godt til Rotary da 
den er nøytral både hva gjelder religion og politikk. Sangen heter «Tenn lys». 

Kerri Anne fortalte om seg selv, sin familie og sitt hjemsted. Hun åpnet på Norsk, men slo over til 
Engelsk da dette fremdeles er tryggest (hun lovet at neste gang hun skal fortelle om sitt opphold i 
Norge, så blir det på Norsk). Hun har 2 brødre og 1 søster, samt at hun har blitt tante til en liten gutt.  
Kerri kommer fra Wisconsin, en by som heter Appelton, med ca 7000 innbyggere. De har det 
berømte «Green Bay Packards» fotball laget som sin nabo. Området er også kjent for sin Cheddar 
ost.  
Kerri sine hobbyer er å spille tennis, samt seiling (på Lake Winnebago).  

Britt fortalte litt om Pernille sitt opphold i Texas. Hun hadde sendt et brev hvor hun fortalte at hun 
hadde det «ufattelig bra». Hun trivdes på skolen og har fått mange gode venner. 

I tradisjon tro ble Juleevangeliet lest opp av denne gang, Michael Onsrud.  

Michael fortalte også om sitt opphold i de Arabiske Emirater og hvordan det var å være prest i et slikt 
litt spesielt område. Han var stasjonert i sjømannskirken i Dubai, men hadde ansvar for alle 7 stater i 
emiratene. Han reiste mye rundt noe som til tider kunne være litt utfordrende, men samtidig 
spennende. Mange flott opplevelser.  

Det kom inn 3350,- i loddpenger.  

Minnet om teater tur 6/3 til Drammen Teater. Påmeldings liste ble sendt rundt.  

Gro takket for god hjelp fra alle i hennes første 6 måneder som president og samtidig ønsket alle 
riktig god Jul.  

 

Referent 
Tore Johnsen 

 


