
 

 

 

 

Stokke Rotaryklubb 
President Ole Sverre Lund 

Månedsbrev desember 2014  



Torsdag 4. desember 

Presidenten ønsket velkommen, tente et lys og siterte et gullkorn fra vår nye biskop Dahl. 

Presidenten oppfordret  oss igjen til å sette oss på listen for å holde 3 minutt. 

Det var ingen merkedager. 

Internasjonal komité var ansvarlig for programmet. 

Terje Olav var først ute og orienterte om GSE light, kort historikk og så om arrangementet 6-10. 

Oktober  i regi av Stokke Rotary.  

Terje Olav ledet prosjektet, brannvern var tema. Terje Olav samarbeidet med brannsjefen i 

Sandefjord brannvesen og leder for forebyggende avdeling. Fra Hahn deltok Niels Højmose 

Kristensen, fra Hjo Johan Andersson og fra Stokke Øystein Mathiesen. Temaet ble noe tilpasset 

gjestene som arbeidet innen redning og beredskap.  

Tilbakemeldingene var stort sett positive vedrørende program og det sosiale opplegget. Helge, Kai og 

Terje Olav inviterte gjestene hjem, Arne og Svein stilte opp med transport og omvisning. 

Gjestene ble innkvartert i en av hyttene på Furulund. Tilbakemeldingen var positiv, men adgang til 

internett kunne vært bedre. En måtte sove i stuen, det passer kanskje ikke alle. 

Deltagerne avsluttet sitt besøk med til å skrive en rapport, hvor konklusjonen var at den operative 

delen av brannvesenet er svært lik i de tre landene, men at forskjellen ligger i overføringer. 

Terje Olav  ga  en oppsummering av prosjektet og trakk frem behovet for at programmet må være 

ferdig i god tid før man ser etter kandidater. Han har også argumentert for å redusere programmet til 

3-4 dager, men dette har ikke fått  positiv respons i   Hahn og Hjo. Sverige er initiativtaker til neste 

GSE light. 

Prosjektet fikk presseomtale i Tønsberg Blad 10.10.14 

Brit orienterte om Ryla, et ledelsesseminar for ungdom i alderen 18-25 år. I år var det Sandefjord øst 

som var ansvarlig. Stokke Rotary hadde en deltaker. 

Internasjonale prosjekter var neste post på programmet og Kai oppfordret klubben til å tenke på hva 

vi gjør fremover. Vannprosjektet i Burundi er avsluttet, men Hahn fortsetter, men nå med et 

utdannelsesprosjekt. Prosjektet er stipulert til å koste ca 30 000, mangler ca 3000.-  

For 2 år siden bidro Stokke Rotary med 6000,- til et skoleprosjekt i Ecuador, Children of Andes, Det 

kan stilles spørsmål om det er noe Stokke Rotary kan henge seg på. 

Utlodning: kr 1.200 

 

  



Torsdag 11. desember 

President Ole Sverre Lund tente et lys og minnet om verdenspresidentens motto, Light up Rotary. 

Våre gjester Finn Rasmussen og Kari Rasmussen  ble ønsket velkommen. Kari har tidligere vært 

medlem i vår klubb. 

Det var ingen merkedager. 

Presidenten refererte takkebrev fra TRF. 

Feste Dahl minnet om forslag til kandidater til ærespris for 2015. Frist for innsending til Feste Dahl er 

31.12.14. 

Kveldens foredragsholder var Finn Rasmussen, leder av TOT. (Tønsberg og Omegn Turistforening).  

Temaet var: «En forening i fremmarsj». Foreningen er over 100 år, og har i dag 4678 medlemmer og 

er den største i Vestfold. Som medlem i TOT er man også medlem i DNT (Den Norske Turistforening) 

Kontingentsatser for 2015 er  

Hovedmedlem kr 610,- 

Ungdom (19-26 år) kr 320,- 

Honnørmedlem kr 480.- 

 Skoleungdom (13-18 år) kr 195,- 

 

TOT s visjon er å inspirere og tilrettelegge for et allsidig og miljøvennlig friluftsliv og dermed gi 

naturopplevelser for livet. Foreningen utvikler en infrastruktur av hytter, løyper og stier og har et 

system for sikkerhet. 

Foreningen startet i 1906 med å leie Askimhytta ved Eidsfoss og har siden fortsatt å leie og også 

kjøpe hytter. I dag disponerer TOT Styggemannshytta og Darrebu på Skrim, Hannevoldhytta i Lardal, 

Trollsvannshytta i Lardal, Tjønneberget på Vasser og sist Hoggerstua på Lindsverkseter. 

2 klatrevegger er også tilbud, en på Husvik og en i messeområdet i Tønsberg   

Styrets viktigste oppgaver er å planlegge turer. Turprogrammet er variert og har tilbud til de fleste 

aldersgrupper. 

Takket være iherdig dugnadsinnsats har det vært mulig å istandsette og bygge nye hytter. 

Finn Rasmussen oppfordrer til å tegne medlemskap og benytte de tilbudene turistforeningen har 

lokalt og nasjonalt. 

DNT stimulerer til et friluftsliv som gir rekreasjon, mestringsevne og garantert naturopplevelser for 

livet. 

President Ole Sverre takket for et informativt foredrag overrakte Finn Rasmussen boken «På tur i 

Vestfold» 

Utlodding: kr 1.260 



Torsdag 18. desember 

President Ole Sverre Lund ønsket velkommen til julemøte. 

Kristin Sunde Eriksen hadde mistet sin far Roar Sunde og ble kondolert av presidenten . Sunde var 

tidligere medlem i Stokke Rotary. 

Merkedager: 

• Thomas Revetal     

• Helge Klingberg  

• Jon Johnsen  

• Mona Bondevik  

 

Presidenten ønsket Hege velkommen tilbake etter lengre tid med sykdom. 

Hege takket for blomster og besøk av presidenten på sin 60 årsdag og for besøk da hun var syk.  

Arnfinn orienterte om guvernørbesøk 29 januar med middag på Nestor. Pris kr.330,- pr person. Liste 

for påmelding ble sendt rundt. 

Presidenten tente «Rotarylyset» og ga ordet til Kai som hadde kveldens «3-minutt».  

Kai utdypet Verdenspresidentens motto «Light up Rotary» og avsluttet med å minne oss om å leve 

opp til mottoet «Service above self.» 

Arnfinn, nesteleder i kameratskapskomiteen, hadde ansvar for resten av møtet. 

Risengrynsgrøt, kaffe og pepperkaker ble servert og vi koset oss rundt de flott dekkete bordene og 

sang julesanger akkompagnert av trofaste Kjell Skeie på gitar. 

I hvert grøtfat lå en mandel. De som var så heldige å finne mandelen får gleden av å holde «3-

minutt» i 2015. 

Utlodning av julestjerner og gaver ga hele kr 2.650 

Helge Klingberg leste tradisjonen tro juleevangeliet. 

Presidenten takket kameratskapskomiteen for et flott arrangement og ønsket så alle medlemmer 

med familie god jul og et godt nytt år. Kåre, innkommende President ønsket presidenten med familie 

det samme før vi avsluttet et hyggelig julemøte med Deilig er jorden. 

 

Torsdag 25. desember 

Møtefri. 


