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Torsdag 8. januar 2015 
Presidenten ønsket velkommen, tente lys for «Light up Rotary» og fremsa visdomsordet: «Bruk hodet 

når du vurderer deg selv, hjertet når du vurderer andre» 

Merkedager: Jon Jonsen (80 år), Svein Erik Bergsholm (71), Kjell Scheie (91). Minnet om 

guvernørbesøk 29. januar. 

Intet 3-minutt denne gangen. 

Dagens foredragsholder var Trym Staal Eggen. 

Han er født i 1960, er jernbaneentusiast og bereist turist. Trym Staal Eggen er sønn av Kjell Staal 

Eggen som har skrevet 3 bøker basert på hans far notater fra opplevelser under krigen. Kjell Staal 

Eggen var aktiv i motstandsbevegelsen, men opplevde også at sider ved motstandsbevegelsen som 

ikke var like bra, spesielt med tanke på behandlingen som norske jøder fikk under krigen. 

Han fortalte om 3 bøker han har skrevet; Skammen, Kampen og Ørkenrotte. 

«Skammen» er basert på et manuskript Kjell Staal Eggen etterlot seg og som ble forsøkt utgitt uten 

hell på 90-tallet. Boken handler om jødeforfølgelsene i Norge generelt og i Telemark spesielt, og de 

store problemene overlevende norske jøder opplevde etter krigen med å få tilbake sine rettmessige 

eiendeler. Manuskriptet ble senere funnet av Trym Staal Eggen og utgitt i bokform i 2008. 

«Kampen» som også er basert på et manuskript etter Kjell Staal Eggen handler om selve 

motstandskampen i Telemark og andre steder, den ble utgitt i 2009. 

«Ørkenrotte - Fra Menstad til El Alamein», er en biografi om Henry William Olsen fra Borgestad 

(1905-76) som sannsynligvis var eneste nordmann som kjempet i fronten i det andre slaget om El 

Alamein i 1942. Boken ble opprinnelig skrevet av Kjell Staal Eggen i samarbeid med Henry Olsen kort 

tid før denne døde, den ble utgitt i 2012. 

Trym Staal Eggen ble overrakt boken «Færder nasjonalpark» som takk for et meget interessant 

foredrag. 

Det ble solgt lodder for kr. 1540,- 

 

Torsdag 15. januar 2015 
Ink. President Kåre Larsen ledet møte i Presidentens fravær. Av Rotary saker, vi skal i løpet 

av året få ny Web-løsning. 

Kveldens foredrag var om Folketrygden og ble holdt av Direktør Grethe Børsheim. 

- Årlig utbetale NAV om lag 380 milliarder kr for trygder og pensjoner, eller ca 1/3 del av 

statsbudsjettet. I 2020 forventes at vi er om lag 5,5 millioner innbyggere i Norge. Fram mot 

2050 øker andelen av alderspensjonister med 40 % utover nivået i 2015. 



-Samfunnet har stadig mindre behov for ikke utdannet arbeidskraft. Derfor er det store 

frafallet i videregående skole i dag en stor trussel. Fordelingen av yrkesaktive i dag i Norge 

mtp utdannelser: Kun grunnskole: 28 %, Kun videregående: 41 %, Med utdanning utover 

videregående: 22 %, Universitet eller høyskole: 8 % 

-Hovedmål ny pensjonsreform: Det skal lønne seg å arbeide 

 

Utlodningen innbrakte 1280 kr. Konsert i Sandefjord Kirke 25. januar ble annonsert.  

 

 

Torsdag 22. januar 2015 

Peismøter 

 

 

 

Torsdag 29. januar 2015 - Guvernørmøtet 

President Ole Sverre åpnet møtet med å ønske alle deltakere velkommen til et forsinket 

guvernørmøte - og et spesielt velkommen til innkommende guvernør Bjørn Aas som 

representant for distrikt 2290. Deretter fulgte toner på lur spilt av Arne Petter Ødelund og 

tradisjonell lystenning ved presidenten 

Presidenten mintes avdøde Svein Døvle Larsen som var et av klubbens chartermedlem.      

Det ble klappet for fødselsdager for Geir, Einar og John Sverre, sistnevnt fikk også blomster 

for sin 50-årsdag. 

John Einar holdt 3-minutt som han vant da han fikk mandelen i julegrøten på julemøtet. Et 

godt og tankevekkende innslag omkring temaer vedr. Rotary - næringsliv - humankapital. 

Innkommende guvernør Bjørn Aas holdt så sin tale til klubben. Han startet med å gi sterk 

anerkjennelse til en veldrevet og god klubb. Han minnet så om at det i februar dette året er 

110 år siden Rotary ble stiftet.  Åas poengterte at organisasjonen i dag som internasjonal 

bevegelse, står sterkt og har stor anseelse. Alt tyder på at Rotary klarer å tilpasse seg tiden vi 

lever i. Han hadde fokus på det å være medlem og hva det kan innebære, og videre omtalte 

han mange av de gode prosjekter Rotary driver fram. Han var også opptatt av hvordan vi kan 

synliggjøre og promotere Rotarys virksomhet bedre.                                                              



President Ole Sverre takket Ås ved å overrekke en bokgave fra klubben vår, og ønsket alle 

velkommen til guvernørmiddagen i Nestors selskapslokaler. 

Presidenten ønsket som sedvanlig velkommen til bords og lot ordet gå videre til kveldens 

toastmaster, Tian. Han ledet oss gjennom måltidet, der det ble fortalt gode historier, sanger 

ble sunget og der Arne Petter Ødelund spilte på bukkehorn. 

Et høydepunkt under middagen ble utdeling av 4 PHF. Presidenten lest opp begrunnelser for 

hver og en og innk. guvernør festet nåla på brystet til Sissel Apelland, Arve Magnussen, Terje 

Olav Austerheim og John Einar Johnson. De takket alle for denne anerkjennelse. 

Til slutt takket innk. Guvernør for maten, han takket kjøkkenet for et godt måltid og 

vertskapet v/presidenten for et godt møte. Skål for Stokke Rotary klubb. 

  

 

 


