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Torsdag 5. februar 
Presidenten ønsket alle velkommen og som sedvanlig tente han lyset, som symbol på lys og 

varme og «LIGHT UP ROTARY». 

Følgene merkedager ble markert: Vidar - 1.2, Arne- 3.2 og Svein J- 5.2.                                            

Presidenten takket for siste møte, guvernørmøtet, og takket nok en gang alle som bidro til 

en fin kveld på Nestor.  

Et av hovedtemaene denne kvelden var referater fra de siste peismøtene. Følgende 

refererte: Thomas for programkomiteen, Lars for PR og kommunikasjonskomiteen, Kai for 

internasjonal komite, Ole Sverre for kameratskapskomiteen og Ann Kristin for 

medlemskapskomiteen. Når det gjelder innhold vises det til skriftlige referater som er levert 

presidenten. 

Det andre hovedtema denne dagen var ur-egoforedrag ved Kai. Han starten med fødsel i 

Haugesund i 1943, der han som uventet tvilling kom til verden 10 minutter etter sin bror. Kai 

fortalte deretter levende om sin barndom i Haugesund, Ålesund og Trondheim; mye flytting 

siden far var ansatt i Norges Bank. Fra 1953 var Trondheim hjembyen og der ble det 

realskole og gymnas ved Katedralskolen. Legestudier ble gjennomført i Oslo, her hadde han 

flere artige historier om noen av sine professorer. I Oslo møtte han også sin kone Willa. Kais 

legeliv startet 1969 som turnuskandidat i Sandnessjøen, deretter i Hærøy. Han kom til 

Stokke i stillingen som distriktslege i 1973. Her har han videre vært helsesjef og 

kommunelege, men fra 1996 praktiserende allmennlege. Kai sluttet høsten 2014 etter 45 år 

som lege, og han avrundet med refleksjoner vedrørende forandringer og utvikling i faget sitt. 

Presidenten takket Kai for et flott foredrag der vi andre ble bedre kjent med han. Deretter 

ble møtet hevet. Referat fra møtet torsdag 5. februar 

 

Referent 

Bjørn Erik Eriksen 

 

 

Torsdag 12. februar 
President Ole Sverre ønsket velkommen ukens møte. Han ønsket spesielt velkommen to 

gjester, Giedre Agurkyte og Ivar Sørby, tente lyset og leste et velkomstord. 

Tre merkedager ble notert denne kveld: John Einar-11.2, Per- 12.2 og Knut- 13.2. Knut fikk 

som tradisjonen tilsier blomster for sin 75-årsdag. 

Under ”ordet fritt” holdt Erik et morsomt og levende et innlegg om sine opplevelser som 

”skuespiller”.  Han måtte trå til for sin datter som er i ferd med å gjennomføre utdanning 

som filmregissør. Nye oppgaver venter han i denne bransjen. 

Hovedtema denne dag var ”Den magiske fabrikken” ved Ivar Sørby.  Ved bruk av 

illustrasjoner og modeller redegjorde han grundig for hvordan man nå bygger et 

pilotprosjekt for produksjon av biogass på Taranrød. Matavfall fra 12 vestfoldkommuner og 

5 grenlandskommuner skal sammen med husdyrgjødsel omdannes til biogass. Denne gassen 

vil bli levert til eksisterende gassledninger driftet av selskapet Skagerak naturgass. Alle 



avfallsbiler i distriktet og de fleste bussene til VKT vil kjøre på slik gass når anlegget er klart 

for drift høsten 2015. Reststoffer etter prosessen i anlegget blir gjødsel som kjøres ut til 

landbruket i distriktet. Sørbys illustrasjoner viste også prosjektets eier- og drivermodell og 

han presenterte en rekke nøkkelinformasjoner om anlegget. 

Ivar Sørby, selv rotarianer i Re, ble takket av presidenten for et interessant foredrag og 

overrakt vår bokgave” Ferder nasjonalpark”. Til sist minnet presidenten om møter neste uke- 

besøk i andre klubber, takket for i dag og ønsket alle vel hjem. 

 

Referent 

Bjørn Erik Eriksen 

 

  



Torsdag 19. februar 
Det ble ikke avholdt møte i klubben denne dagen. I programmet var det lagt opp til 

organiserte besøk i andre klubber. Våre medlemmer besøkte i hovedsak Tønsberg Rotary 

klubb og Nøtterøy Rotaryklubb, og deltok dermed i deres møter denne uken. 

 

 

Torsdag 26. februar 
Presidenten ønsket denne dagen velkommen til et nyoppusset møtelokale. Han ønsket 

følgende gjester velkommen: Guro Sunde Eriksen og Per Kjetil Berg. Ole Sverre glemte 

nesten lystenningen, men den ble utført som en markering av Rotarys 110-års-dag denne 

uken, 23.2. 

2 merkedager ble markert: Kristin S-21.2, Svenn-26.2. Hilsen fra nylig hjerteoperert Kjell S ble 

overbrakt, og en hilsen og takk fra Hjo vedr. GSE-light ble lest opp. 

Hovedprogrammet denne dagen var ved daglig leder for Sandefjord Fotball, Per Kjetil Berg, 

over temaet ”Magiske øyeblikk - Sandefjord Fotball”.  Berg har vært knyttet til klubben siden 

2003. Klubben ble for øvrig stiftet i 1998, og han har vært daglig leder siden 2013. Han 

redegjorde for hvordan man jobbet fram en prestasjonskultur med intensjonen om å nå et 

toppnivå blant de 10 beste klubber i tippeligaen. Driften av klubben er basert på visjonen 

”Magiske øyeblikk” og verdiene ”glød – presisjon – samhold”.  Visjon og verdier er forankret 

på alle nivå i klubben, og han redegjorde videre mer detaljert for hvilke innhold som spesielt 

ligger i verdiene. På samme måte forklarte han hvilke arbeidsområder klubben må være god 

på: økonomi, kultur og rekruttering og hva som skal forstås med disse begrepene.  En rekke 

spørsmål fra forsamlingen ble godt besvart. Vårt inntrykk er at klubben og dens folk skal få til 

det de jobber mot. 

President Ole Sverre takket avslutningsvis for et interessant foredrag, overrakte vår bokgave 

og oppfordret våre medlemmer til å møte opp på stadion til klubbens kamper. Han minnet 

om neste møte der ordfører Erlend Larsen kommer for å snakke om prosessen i 

kommunenes forhandlingsutvalg.  Deretter takket han for dagens møte og ønsket alle vel 

hjem.                    

 

Referent 

Bjørn Erik Eriksen 

 

 


