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Møtereferat fra Rotarymøte 3. juli 2014 - jordbærmøte 

President Ole Sverre ønsket alle velkommen til møtet og takket for hyggelige hilsener han hadde 

mottatt i som ny president. «Light up Rotary» er det nye rotaryårets motto, og Ole Sverre tente et lys 

for å minne om dette. Lyset symboliserer varme, inkludering, ærlighet og synlighet i Rotary, og vil 

tennes i alle møter gjennom rotaryåret. 

Presidentens kone Elisabeth ble ønsket velkommen, og Bjørn Erik gratulert med 68-årsdagen 8. juli. 

 

Brit hadde 3-minutt hvor hun gjennomgikk internasjonal komites erfaringsrapport med fjorårets 

studentutveksling – Pernille Stokke som utsendt, og Kerry som mottatt student. 

Utvekslingsstudenten ble et prosjekt hvor alle engasjerte seg. 

Brit benyttet anledningen til å takke klubbens medlemmer for deres engasjement til å gjøre Kerrys 

opphold til et minneverdig år for henne. Spesielt takket hun vertsfamiliene Thomas og Hans Martin 

for deres store bidrag. Kerry hadde uttrykt stor tilfredshet med klubben sin.  

Brit gjennomgikk også erfaringer med skolen, venner, andre utenlandsstudenter og kontakt med 

hjemmet. 

Rapporten overleveres styret og Brit ble takket av presidenten for en grundig og god rapport. 

 

Så var det jordbærenes tur – store, søte og ferdigrensede, med sukker og fløte og/eller vaniljekrem. 

Alle spiste seg gode og mette og praten gikk livlig rundt bordene til Presidenten avsluttet møtet med 

å slukke lyset og ønske alle vel hjem. 

 

Olav Aas 

   

 

  



Referat fra Rotarymøte 10. juli 2014 – sommerquiz 

Kåre Larsen, som «stand in» for Presidenten, ønsket medlemmer og gjesten Svein Johannesen 

velkommen. Lyset ble tent for å minne om årets rotarytema. 

Ord for dagen: Gå ikke inn for å bli et vellykket menneske, men heller ett som er verdifullt.(Albert 

Einstein). 

Programmer for 3. kvartal ble delt ut. 

Peismøtene avholdes 7. august og temaer for møtene vil bli sendt ut til komitelederne i god tid.  

Bjørn – Erik holdt dagens 3- minutt. Han ga et kort resymé av Sundåsens historie, etter at Stokke 

kommune overtok området fra forsvaret, og Stokke Rotarys innsats for å forskjønne og gjøre åsen 

mer tilgjengelig fra 2005 og frem til i dag. 

Han presenterte boken «Sandefjord» av Cato Arveschoug. 

I tillegg til Sandefjord inneholder boken også stoff fra Stokke, bl.a. Stokke Bygdetun, Gjennestad 

Gartnerskole, Brunstad, Melsomvik og Sundåsen. Som en dela av beskrivelsen av Sundåsen står det: 

«Stokke Rotary har gjort en flott innsats for å restaurere og legge til rette med vei og parkering». 

 

Sommerquizen ble ledet av Lars, som støtt og myndig ledet de 4 lagene gjennom 30 varierte 

spørsmål laget av Thomas. Det var tett i toppen, og vinner ble kåret og premiert med en Twistpose 

som gikk tilbake i Rotarys samlinger til bruk i et senere møte. 

 

Tilslutt minnet Kåre om de to kommende fritorsdagene, og neste møte 31. juli hvor temaet er 

«Gamle gravminner – del 2» med Helge Klingberg. 

Kåre slukket lyset og ønsket alle en god sommer og vel hjem.   

 

Olav Aas 

 

 

Referat fra Rotarymøte 17. juli 2014 

Sommerfri 

 

Referat fra Rotarymøte 24. juli 2014 

Sommerfri  



Referat fra Rotarymøte 31. juli 2014  

Presidenten ønsket velkommen til møtet. Spesielt ønsket han gjestene Anne Pernille Stokke, som nå 

er tilbake etter ett år i USA, og Astrid Skeie velkommen. Anders Johansen som nå er tilbake etter 

sykdomsfravær ble overrakt blomster.  

Lyset ble tent og «Ord til ettertanke» ble lest av presidenten. 

Merkedager: Otto Holm fylte 54 år 12. juli, Kjell Konglevoll fyller 73 år 1. august og Ole Bjørnstad 73 

år 4. august.  

Rotarysaker:  Presidenten takket Kåre Larsen for at han ledet forrige møte. 

                         Informasjon om distriktskonferansen  er sendt ut  

           Oppgaver for peismøtene er sendt ut til komitelederne 

                        Rotary International har ett tema for hver av årets måned er. I august er temaet 

                        «Medlemsskap». 

                        Presidenten har besøkt en rotaryklubb på Kypros under ferien og overrakte  

                        Rotaryvimpel til vimpelforvalter Per Grønnerød. 

                        Presidenten har besøkt Handicamp Norway  

 

Vidar Aarvoll holdt dagens 3-minutt hvor han fortalte om besøk av et tårnfalkpar.  Paret har i flere år 

bodd i et gammelt skjærereir nær hytta. Tårnfalken, som det finnes 2 – 4000 av i Norge, er fredet. 

Vidars entusiastiske 3-minutt i naturfag vitnet om en stor naturopplevelse. 

 

Helg Klingberg holdt kveldens foredrag om «Gravminner gjennom tusen år - del 2».  

Han innledet med å gi et resymé a del 1 som ble holdt 5. desember i fjor. Dagens foredrag var 

konsentrert om overgangen fra rammekirkegård til dagens plenkirkegårder, utforming av gravfelt og 

gravstøtter samt bruk av gravtekster, tegninger, portretter, sølvkranser og symboler. Helge ga som 

vanlig en livfull, strukturert og innsiktsfull forelesning om et nært og interessant tema. 

Etter foredraget var spørsmålene mange. 

Presidenten takket Helge og anbefalte boken hans– «Gravminner gjennom tusen år». 

 

Presidenten minnet om neste møte som er peismøte, takket alle for fremmøte og ønsket vel hjem. 

Møtet ble avsluttet med slukking av lyset som ble tent ved møtestart. 

 

 

Olav Aas 

   

 

 


