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Månedsbrev november 2013 

Peis møter torsdag 7. november 

Her er det laget egne referater fra hver av komiteene.  

 

Referat fra møte torsdag 14. november 

President Gro åpnet møte med å ønske velkommen til våre gjester som var  

Bjørn Simensen, Randi Hansen, Sissel Kebely, Villa Ravnsborg Gjertsen og Kerri Anne 

Ingen spesielle merkedager. 

Rotary stoff: Ann Kristin har fått permisjon 6 måneder. 

Loddsalg: 1860,- Ost og Øl var premier.  
 

Dagens foredrag: Diverse jubileumsår: Verdi, Wagner og Flagstad, v/tidl.Operasjef, Bjørn Simensen  

Bjørn er født på Lillehammer og er utdannet journalist, kulturarbeider og har musikkutdannelse fra 
Østlandets Musikkonservatorium med hovedfag sang.  

Bjørn har vært sjef for Norske opera i 2 perioder, 1990-1995 og fra 1997-2008. I tillegg har han b.la 
vært kultursjef i Sandefjord kommune og sjefsredaktør i Dagbladet.  

Bjørn er Rotarianer ved Gimle Rotary klubb.  

I sin siste periode som Operasjef hadde han bl.a ansvar for bygging av den nye Opera`n i Bjørvika.  

Dette var en spennende periode hvor han «slet ut» 2 sekretærer og samarbeidet med flere 
kulturministere. 

http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98stlandets_Musikkonservatorium
http://no.wikipedia.org/wiki/Vokal


For b.l.a dette arbeidet ble han tildelt 3. desember 2007 utnevnt til Kommandør av Den Kongelige 
Norske St. Olavs Orden 

Det er ca 600 ansatte i Norske Opera`n, i et meget bredt spekter av yrker, 52 totalt.  Bjørn viste film 
om åpningen av Operaen med selebre gjester som Kongen Harald, Dronning Sonja, Jens Stoltenberg, 
Tyske forbundskansler Angela Merkel, m.f. Største hendelse siden Lillehammer OL. Ble lagt merke til 
utover i Europa. 

Opera er en kunstform som har eksistert i over 400 år. Bjørn sier «Opera er på sitt beste er helt 
fantastisk, men på sitt verste helt katastrofalt», dette fordi det finnes prestasjoner som ikke er like 
bra og det er meget vanskelig å få det fantastisk.  

Når en hører på opera, så bør det oppleves live. Flott å høre på teknologiske hjelpemidler, men ved 
live får en eksepsjonell opplevelse.   

Opera er et scenisk verk med sangpartier til orkesterakkompagnement, der hele teksten synges. 
Sangere som er skolerte i klassisk sang, agerer på scenen og anvender oftest scenekostymer. Scenen 
har vanligvis dekor for å illustrere handlingens miljø. Operaer kan inneholde ballettscener. En opera 
kan ha talt dialog isteden for resitativer. For eksempel "Tryllefløyten" av Mozart; som er av stilen 
singspiel. 

Historisk har særlig Italia, Tyskland, Frankrike og England utmerket seg innen Opera.  

Det er 5 store komponister Bjørn trekker frem som har påvirket Opera i særklasse.  

Wolfgang Amadeus Mozart – 1756-1791 Østerike, har kjente verk som Don Giovanni, Figaros bryllup, 
Così fan tutte, Tryllefløyten, Idomeneo. Mozart regnes som en av de største komponister i 
verdenshistorien. 

Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883, født I Tyskland og har kjente verker som Nibelungenringen og 
valkyren. Wagner er en type opera en må være tilstede da den er ganske intens. 200 års jubile i år.  

Richard Strauss, 1864 – 1959, Tysk komponist og dirigent. Han regnes som en av de mest 
innflytelsesrike senromantiske komponistene. 

Giuseppe Verdi, 1813-1901, var en av de største italienske operakomponister. Laget totalt 28 verk 
Bla: Aïda, La Traviata, Trovatore /Trubaduren, Rigoletto, Macbeth, Othello, Falstaff og Don Carlos.  

Giacomo Puccini, 1858-1924 var en italiensk komponist hvis La bohème, Tosca og Madama Butterfly 
er blant verdens mest oppførte operaer.  

 

Kirsten Flagstad, 1895 - 1965– Norsk Opera stjerne – blant topp 5 kjente Nordmenn gjennom tidene. 
Har sitt eget «walk of fame « i Hollywood. Bidro til global kultur arv.  
Opptro på Metropolitan 1935 og ble stor stjerne. Plassen det nye operahuset i Oslo ligger ved er 
oppkalt etter Kirsten Flagstad. Kirsten Flagstad var Den Norske Operas første sjef, i perioden 1958–
60. 
 

Spm: Ofte blir Operaen tekstet under forestilling! hvorfor: Tar noe av opplevelsen bort, men gir en 
forklaring på hva en hører. (Ofte er Opera på morsmål, derfor teksting, Tysk, Italiensk…) 
 
Hvor lett/vanskelig er det for unge talenter å komme med?  

http://no.wikipedia.org/wiki/Den_Kongelige_Norske_St._Olavs_Orden
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_Kongelige_Norske_St._Olavs_Orden
http://no.wikipedia.org/wiki/Ballett
http://no.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
http://no.wikipedia.org/wiki/Italia
http://no.wikipedia.org/wiki/Tyskland
http://no.wikipedia.org/wiki/Frankrike
http://no.wikipedia.org/wiki/England
http://no.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
http://no.wikipedia.org/wiki/Don_Giovanni
http://no.wikipedia.org/wiki/Figaros_bryllup
http://no.wikipedia.org/wiki/Cos%C3%AC_fan_tutte
http://no.wikipedia.org/wiki/Tryllefl%C3%B8yten
http://no.wikipedia.org/wiki/Idomeneo
http://no.wikipedia.org/wiki/Nibelungenringen
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Senromantikk&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/A%C3%AFda
http://no.wikipedia.org/wiki/La_Traviata
http://no.wikipedia.org/wiki/Il_Trovatore
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Rigoletto_(opera)&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Macbeth_(opera)&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Othello_(opera)&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Falstaff&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/Don_Carlos
http://no.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Puccini
http://no.wikipedia.org/wiki/Komponist
http://no.wikipedia.org/wiki/La_boh%C3%A8me
http://no.wikipedia.org/wiki/Tosca
http://no.wikipedia.org/wiki/Madama_Butterfly
http://no.wikipedia.org/wiki/Opera
http://no.wikipedia.org/wiki/Operahuset
http://no.wikipedia.org/wiki/Kirsten_Flagstads_plass_(Oslo)
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_Norske_Opera
http://no.wikipedia.org/wiki/1958
http://no.wikipedia.org/wiki/1960


Det er mulig – 30-40 unge hvert år som får prøve seg, men meget få som lykkes profesjonelt.  
Teknikk: kun sin egen akustikk /sang, ingen hjelpemidler.  

 

Gro takket for et fantastisk foredrag med å gi bok om «På tur i Vestfold» 

 
Kan vi håpe på en Opera tur med Rotary ?! 

 

Referent 
Tore Johnsen 
 
 

Referat fra møte torsdag 21. november 

Tilstede: 32 medlemmer, 2 gjester og president Gro Bjørnstad 

Gro ønsker velkommen og utlyser endel merkedager.  

Rotarystoff: 

 Færder og Tønsberg RK inviterer oss med på å starte en lokal Rotaryact som er en 

ungdomsklubb for aldersgrupper 18-28 år. De lurer på om vi kjenner noen som vil være med. 

Dette haster litt for de vil ha et møte allerede tirsdag 26.november. Møtet holdes i lokalene 

til Færder RK.’ 

 Brev fra Verdenspresidenten Ron Burton. «Hjelp Filipinene».  Verdenspresidenten 

oppfordrer aller RK til å hjelpe til på en eller annen måte.  Vi har nå en shelterbox vi kan se. 

Arnfinn ber om ordet: Takk for blomster til sin fødelsesdag og overrekker et klubbflagg fra Galipoli, 

en klubb som holder til i Puglia som er i det sydlige Italia. 

Han informerer videre at torskeaften vil finne sted torsdag 30. januar på Nestor. Måltidet vil koste 

350kr. 

Gro takker for referater fra peisemøtene og oppfordrer alle til å ta lodd i lotteriet vårt. 

 

HOVEDFOREDRAG: 

Kveldens foredrag heter «Moderne varmetilførsel» og holdes av Are Vegard Hansen og Tom Erling 

Svendsen som er markedssjef og utbyggingssjef ho Skagerak Varme.  

Skagerak Varme har 17-18 ansatte og eier fjernvarmeanlegg i Porsgrunn, Tønsberg og Horten. De er 

og medeiere i et anlegg i Skien. 

Firmaets hovedvisjon: å være en leverandør av ren og fornybar energi for velferd, vekst og utvikling.  

Anleggene har forskjellige energikilder: 



 

Porsgrunn-anlegget bruker spill-varme fra blant annet Yara på Herøya. 

Tønsberg bruker rå skogsflis. 

Horten bruker sjøvann som varmes opp med en varmepumpe.  

Alle anleggene kan bruke alternativ brensel hvis tilgangen av hoved-brensel skulle stoppe.  

De leverer: oppvarming av bygg, varmt tappevann, snøsmelting, oppvarming av idrettsbaner og 

kjøling. 

Kunder: Næringsbygg, sykehus, sykehjem, skoler, borettslag, sameier og idrettslag.   900 kunder 

totalt.  

De av slutter foredraget med å fortelle litt om de arkeologiske utfordringene de møtte når de skulle 

grave i Tønsberg. 

Gro takker Roar for opphenging av klubbflagg på veggen og leser opp vinnerlodd. 

 

Referent  

Kristin Strand 

 
 

Møte torsdag 28. november 

Tilstede: 34 medlemmer, 2 gjester (Astrid Skeie og Herman Kristensen Nøtterø RK)  

Gro ønsker velkommen og utlyser endel merkedager.  

Rotarystoff: 

Shelterbox er klar for sending. Håper den går til Filipinene. 

Takk fra Hjo RK for gave fra Stokke RK på 1000kr til deres 60 årsdag. 

Otto Møller tar ordet: Klassifisering-hvilke klassifiseringer er opptatt? Klassifisering: Hvilket yrke man 

har, ikke hvilken utdanning. Vi vil ha videst mulig spekter av yrker. Pensjonister gjelder ikke innen den 

klassifiseringen de var før. Liste sendes rundt for oppdatering. Forslag om yrkesforedrag. 

Lars fylte 50 år på lørdag og takket for blomstene som Gro overrakte. 

 

Kveldens Egoforedrag: 

 



Kristin Strand, 35år og opprinnelig fra Skedsmokorset. 

 

Utdannet ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Oslo. 

Jobber som fagbioingeniør ved Enhet for Hematologi, koagulasjon og blodgass ved Avdeling for 

Medisinsk Biokjemi ved Ullevål Sykehus OUS og som spesialbioingeniør på P3 laboratoriet på 

Infeksjonsmedisinsk avdeling. 

Som barn lå interessene på hestesport, svømming og amatørteater. 

Har i senere år hatt interesse for fekting, reising, dykking og antikviteter. 

Havnet i Stokke etter hun flyttet sammen med Sten Arild Eriksen som jobber i Larvik men bor i 

Stokke. 

 

Referater fra Komiteene: 

Kameratskapskomiteen ved Arnstein: 

Komiteen har hatt som arbeidsoppgave å bistå medlemmer som har vanskeligheter med å komme på 

møte. 

Har vurdert ekstra arrangementer neste år: torskeaften, mulig teaterbesøk. 

Lage liste over tidligere medlemmer men ledsagere for å få de med på arrangementer. 

Sende program til tidligere medlemmer/ektefeller. 

 

Medlemskomiteen ved Ann Kristin: 

Evaluere nye medlemmers erfaringer. 

Forslag om festligheter 

Oppfølging av medlemmer som uteblir. 

Utarbeide klassifikasjons-oversikt. 

Påbegynne ny dugnads prosess angående opptak av nye medlemmer. 

PR og kommunikasjonskomiteen ved Otto Holm: 

Fikk mail fra styret angående deltagelse ved en messe til høsten som heter Safari-en reise i 

foreningslivet. Dette skal være et samarbeid med blandt annet Jarlsberg RK. 

Evaluert andre aktiviteter som kan gi Stokke Rk mer publisitet, blandt annet stoff rundt 

utvekslingsstudentene våre. 



Hovedtema for komiteen: Klubbhåndbok. 

Internasjonal komiteen ved Kai: 

Opplegg for utvekslingsstudenten vår Kerry. 

Burundi: 4300 dollar er betalt. Prosjektet starter Uke 3-4. 

Handicamp: Marthe Åsvang er påmeldt for handicamp 2014. 

Ryladeltager: mulig en elev ved Melsom. 

Har takket nei til enda et prosjekt i Afrika. 

Programkomiteen: 

2. januar er møtefri. 

Ellers går vi inn i et spennende kvartal med foredrag om blant annet Bhutan, OL i Sochi, egoforedrag 

og mulig bedriftsbesøk hos Posten. 

 

Referent  

Kristin Strand 


