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Referat fra møte torsdag 3. Oktober 

Møtet ble avholdt på Skjeestua 

(Beklager litt tynt referat i starten – tok litt tiden før referenten oppdaget at det var oktober!) 

Gro Foyn Bjørnstad ønsket velkommen til møtet.  

Møtet skulle handle om langtids- og aktivitetsplaner for Stokke RK. 

Hun holdt et «mini egoforedrag». 

Deretter var det rapportering fra de ulike komiteer ang status på planer så langt.. 

Medlemskap 

Fokus på å følge opp faddere og opprettholde stor deltagelse på møtene. 

Programkomite 

Sørger for fortsatt gode programmer fremover! 

PR/Informasjon 

Skal i gang med medlemshåndbok, mål er disposisjon i februar, tekst ferdig våren 2014 og ferdig 

håndbok høsten 2014. 

Kameratskap 

Ideer om teatertur, konserter, ost og vin, mm 

Internasjonal komite 

Utv Student: Trives godt på Sandefjord videregående. Liste med ansvarsuke blir distribuert, evt å 

bidra med penger for å få til aktiviteter fra utv Student. 

Vår student, Anne Pernille Stokke er på en Ranch i Texas. Hun er blitt «hekta» på am. Fotball! 

Britt har ansvaret. 



Vannprosjekt Burundi: Vi har gitt vårt bidrag. Et verksted er innleid for å bygge vanntanker, legge rør. 

Dette arbeidet blir avsluttet i 2014. Kai har ansvaret. 

Yrkesutveksling: Neste høst skal dette arrangeres av Stokke RK. Temaet vil være forebyggende 

brannvern. Terje Olav ansvarlig. 

Handicamp 2014: Vi har kandidat. Helge ansvar. 

Presidenten mente alle komiteene jobbet bra. 

Vi så deretter på video ang. shelterbox. En shelterbox som vi har betalt vil få vårt unike nummer, og 

vi vil kunne følge den rundt i verden. 

Styret har bestemt at ost og øl som vi fikk av Hahn ifm 3-kant treffet skal loddes ut og at inntektene 

skal gå til å anskaffe en Shelterbox. 

Deretter var det «raddel» (uten røyk!) 

Otto Holm 

referent 

Referat fra møte torsdag 10. Oktober 

Gjester; Kristin Sunde Eriksen og Kerri 
 
Merkedager; Svein Sørhaug 24 okt 
 
Ost og Øl er premier i dagens lotteri. Gro minnet om at inntekter fra lotteriet går til innkjøp av en 
Shelterbox . 
 
Britt snakket litt om Kerri; 
Dette er en sak for hele klubben. Skjema for når vi kunne tenke oss å bistå litt en ukedag eller helg 
når vi kunne tenke oss å være vertskap ble sendt rundt. 
 
Alle i klubben må kartlegge når de ønsker å ha besøk av Kerri Anne. 
 
Egoforedrag ved Ann Kristin Gudmundsen; 
Født i Oslo, enebarn, bodde der i 6 år. Flyttet da til Sortland. Hadde en god barndom der. 
Flyttet til Trondheim da hun var 20. 
I 2009 dukket det opp en melding på Facebook fra en gamlekjæreste som lokket med pol på Stokke. 
Hun fikk både jobben og mannen. Bjørn Erik.. 
Har i dag en sønn på 24 - Andreas 
Jobbet først i restaurantbransjen. Så videre i Vinmonopolet, hvor hun startet i en deltidsstilling videre 
til full stilling. 
 
Ann Kristin bor i Melsomvik – hvor hun stortrives. 
 
Mer info fra Gro; 
Edrun holder fremdeles på med Litauen-prosjektet. Fortsatt mulig å bidra med ting. Lørdag 12 - 16. 
 
Besøk av Asbjørn Andersen -- fra Sandefjord Øst 
Asbjørn kom på kort varsel for å snakke om Ryla. 
Rotarys utdanningsprogram for ungdomsledere.  Rotary youth leadership award 
 



Ryla er et firedagers program som skal være på Gavelstad gjestegård i 2014. Aktiviteter hele døgnet. 
Temaet i 2014 - Etablering, igangsetting, ledelse og etikk, Asbjørn presenterte et typisk program. 
 
Ryla er et godt tiltak, og vi bør ha som mål at vi sender èn representant fra vår klubb i 2014. 
 
Vinlotteri innbragte over 1500,-, så målet om å kunne kjøpe en Shelterbox nærmer seg. 
 
Neste møte er guvernørmøte. Gro minte oss på at vi kler oss pent. Dette er jo årets begivenhet. 
 
Referent 
Lars Olborg 
 

Referat fra Guvernør møte torsdag 17. Oktober 

 
Vi hadde besøk av Elisabeth Stray - guvernør samt Morten Svagård - ass- guvernør 
 
Merkedag; Svein Sørhaug  
 
Vi hadde først opptak av to nye medlemmer; 
 
Kristin Sunde Eriksen ved fadder Thomas 
Hanne Merete Jakobsen Lund ved fadder Helge 
 
Ole Sverre informerte litt om Rotary til både nye og gamle medlemmer. Vi ble minnet om 4 
spørsmålsregelen som står sentralt i Rotary. 
 
Gro ga ordet til guvernøren. 
 
Elisabeth åpnet med å rose Gro for fin organisering av klubben vår. 
 
Elisabeth fortalt om seg selv. Hun bor i Kristiansand, er utdannet sykepleier og har 3 barn. 
Jobber med import og kursvirksomhet. 
Hun fortsatte med å fortelle om hva slags opplæring man må gå igjennom som guvernør.  
 
Videre snakket hun mye om polio pluss som ble etablert for 26 år siden, Det er hele 2 milliarder barn 
har blitt vaksinert siden starten. Når polioarbeidet avsluttes frigjøres mye kapasitet og kapital. Selv 
om arbeidet har fått litt motstand i blant annet Syria og Afghanistan, så er målet snart nådd. Rotary 
leter derfor etter nye satsningsområder og «The Future Vision Plan» inneholder 6 forskjellige 
områder det skal satses på.  
Elisabeth sitt foredrag var både personlig og interessant. 
 
Etter foredraget samlet alle seg til felles middag og det ble servert laks som hovedrett og is med 
skogsbær til dessert. Kaffe avec. 
 
Det ble utdelt 3 «Paul Harris» til klubbens medlemmer: Kai Ravnsborg Gjertsen, Kåre Bjelland og Kjell 
Konglevoll. 2 nye medlemmer ble tatt opp. 

Middagen ble avsluttet rundt 2230 
 
Referent 
Lars Olborg 



 

Årsmøte torsdag 24. Oktober 

Gro Foyn Bjørnstad ønsket velkommen til møtet. 

Det ble avholdt 1 minutts stillhet til minne om Helge Abrahamsen. 

24. Oktober er FN dag og internasjonal poliodag. I den anledning informerte Gro om målene ang. 

polio ): Utryddet innen 2018. 

Polio er kun «en flyreise» unna! For hver dollar Rotary gir, bidrar Bill Gates med 2. 

Hun takket videre alle som var på Guvernørmiddagen og hun hadde fått gode tilbakemeldinger fra 

både guvernør og viseguvernør. 

Deretter var det årsmøte ): Se eget referat for dette! 

Tore, Kristin og Ann-Kristin hadde deltatt på Rotary-skolen i Horten. 

Det var veldig verdifullt og mye nytt. Lærte om bl.a. ungdomsutveksling, internasjonal sommerleir, 

Handicamp Norway, RYLA, Humanitær innsats ): Polioprosjektet, Litauen prosjektet, followship 

prosjekter, seilbåtforening innenfor Rotary, besøk av klubber i utlandet, convention, Paul Harris 

award. 

Kristin har vært aktiv i forbindelse med Litauen prosjektet: Flere klubber i vestfold har over tid, 13 år, 

samlet inn klær, møbler etc som går til bl.a. barnehjem og vanskeligstilte familier. Familier gir lister 

med behov, skostr. Etc. Holder på å pakke nå, neste transport går fra Norge 21.november. 

Vi har mottatt brev fra Katowice Rotary ang. Ostrava prosjekt i Malawi, blir behandlet av styret. 

Jo Rotary fyller 60 år, 22. november, vi er invitert til feiringen. 

Gro presiserte at tidligere medlemmer som ønsker å være tilstede på møtene er hjertelig 

velkommen! 

Referent 

Otto Holm 

Referat fra møte 31.10.2013 

Gro Foyn Bjørnstad ønsket velkommen til møtet. 

Merkedager: Britt, Hans og Kåre 

Rotarystoff: 

Sverre Sørhaug har blitt tilbudt og takket ja til å bli æresmedlem av Stokke Rotary! 

Invitajon til Jo Rotarys 60 års jubileum. 

Kurs i medlemsutvikling 7.november (Kristiansand) og 21.november(Porsgrunn). 

Kristin har vært veldig aktiv og bidratt med Litauen prosjektet 

Svein Sørhaug takket for oppmerksomheten ifm jubileet sitt! 

Deretter var det klart for kveldens foredrag: 



Jazzens vidunderlig verden ved Odd Aspaas 
Odd Aspaas holdt et engasjerende og spennende foredrag som tok oss med gjennom Jazzens 

historie, med mange fine musikalske smakebiter. 

Foredraget startet med at Odd spilte «Gone with the wind» på trombone. 

Deretter tok han oss med på en reise gjennom jazzens historie, fra den oppsto og frem til i dag. 

Jazzen er Amerikas folkemusikk som oppsto rundt rundt 1900 i New Orleans. Ble gjerne spilt i 

forbindelse med begravelser: Jazzbandet foran, sørgetog bak. Klagende rytmer, alle gråter og er 

sørgmodige…. Når kista er i jorden forandrer tonene seg og det blir mer muntert. 

Jazzens hovedingredienser er Rytme, improvisasjon, harmonier, synkoper! 

Louis Armstrong, har hatt en enorm betydning for å utvikle jazzen fra lokal dansemusikk til en 

verdensomspennende kunstform – en forutsetning for det hele! 

Jazz spilles gjerne av et band bestående av trombone, trompet, klarinett, trommer, banjo. 

På 30-tallet kom swingjazzen med størrelser som Count Basie, Duke Ellington, m.fl, nå har det blitt 

mer skrevne noter, men jazzen har fortsatt frihet i form av improvisasjoner. 

På 40-tallet kom en ny type jazz, Beepbop. Denne var mer komplisert, kjente utøvere var Charlie 

Parker, Miles Davis, m.fl. Samme ingredienser som tidligere, beat på 2. og 4. 

På 50-tallet kom det «Cool Jazz», med musikere som bl.a. Stan Getz, Miles Davis, Oscar Peterson, 

Chet Baker, Gerry Mulligan. Denne jazzen var «langt fra New Orleans» og traff hele Europa, bortsett 

fra Tyskland. Bl.a. Sverige fikk verdenskjente jazzmusikere i denne perioden med størrelser som Lasse 

Gullin, Arne Domerius, Bent Hallberg. 

Hør på Arne Domerius: The midnight sun never sets – tilgjengelig på Youtube og Spotify! 

Selv har Odd Aspaas spilt i Sandefjord Storband i 25 år og blant annet spilt sammen med Sven 

Hallberg, Rune Gustafson og Arne Domerius ved en anledning! 

I østeuropa var jazz undergrunnsmusikken under den kalde krigen – frihetens musikk! 

Pianojazz utviklet seg på 60-tallet med bl.a. den «moderne jazzens far» : Bill Evans. 

Andre storheter i denne tiden er Dave Brubeck og Paul Desmond. 

Jo større musiker man er, jo mer variasjoner behersker man i improvisasjonen. Det er likevel regler 

innen jazzen og man må holde seg innenfor 12, 16 eller 32 takter. 

Tidligere var Sverige et foregangsland for jazz. Nå er Norge helt på høyde. Norge ligger langt fremme 

noe som kan skyldes bl.a. guttemusikken som gjør at det finns blåsere i enhver bygd! 

Store norske jazzmusikere i dag er bl.a. Dag Arnesen som har gitt ut flere album, bla. Med norsk 

folkemusikk som blir spilt som jazz. 

I vestfold finns en av Norges beste arrangører: Hans Mathiesen.  

Han er ikke så stor tilhenger av moderne jazz. Jazz er undervurdert: 

JAZZ er ikke fint - Det er GØY! 



 

Tilslutt takket Gro for et fint foredrag som gjorde oss alle glade! 

Rekordomsetning for loddsalget: 1835 kroner – vi nærmer oss en shelterbox! 

Minnet om peismøtet neste torsdag. 

Otto Holm 

Referent 

 


