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Torsdag 5. mars 
President Ole Sverre ønsket velkommen med tent lys til minne om Sverre Sørhaug som gikk 

bort fredag 27. februar. Svein-Erik sa minneord over vårt nestsiste gjenlevende 

chartermedlem. Sverre var også æresmedlem og vil bli husket for sin lange og store innsats 

for klubben, sin lune humor og gode replikk. Minnestunden ble avsluttet med ett minutts 

stillhet. 

Brit orienterte kort om styrets beslutning om å støtte operasangerinnen Lise Davidsen fra 

Stokke i neste Rotaryår. Kai skal møte henne neste uke. 

Det har vært vanskelig å få medlemmer til å holde 3-minutt, og programkomiteen har stilt 

spørsmål om denne tradisjonen bør fortsette. Presidenten søkte råd hos medlemmene, og 

mange av de tilstedeværende uttrykte sterk støtte til 3-minutt som en viktig del av møtene. 

Det ble besluttet å fortsette med 3-minutt med en klar henstilling til medlemmene om å 

stille seg positive ved forespørsel. 



Tian holdt dagens 3- minutt hvor temaet var kommunesammenslåing. De tre SAS-

kommunene har hvert sitt kirkelige fellesråd med ulik bakgrunn, tradisjon og økonomi – også 

for disse vil det være usikkerheter og utfordringer når de skal slås sammen. Tian er leder av 

Stokke Kirkelige fellesråd.  

Dagens tema var « Prosessen i kommunenes forhandlingsutvalg» ved ordfører Erlend Larsen. 

Dessverre var Erlend forhindret på grunn av dødsfall i nærmeste familie, og Presidenten som 

hadde vært til stede i forhandlingene, overtok på kort varsel. Han fortalte levende og 

interessant om en politikerstyrt prosess som på under ett år hadde ført frem til søknaden fra 

de tre kommunene som ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6. 

februar.   

Presidenten takket til slutt ivrige lodd-kjøpere, takket for dagens møte og ønsket vel hjem.  

 

 

Torsdag 12. februar 
President Ole Sverre ønsket velkommen og fortalte om tanker rundt sin nye tilværelse som 

pensjonist. For første gang i sin presidentperiode glemte han nesten å tenne lyset, men han 

tok seg fint inn. 

Thomas informerte om at han hadde vært i kontakt med Hjo som ønsket å invitere til 

trekant-treff i Hjo 4. - 6. september. Han vil komme tilbake med nærmere informasjon. 

 

Kristin overrakte takk fra datteren sin som hadde deltatt på Ryla. Hun hadde hatt et flott 

opphold og et utbytterikt kurs. Hun var full av entusiasme over Ryla og Rotary, og kommer 

på et rotarymøte i mai for å fortelle om sine erfaringer.    

 

Det var to hovedinnslag denne kvelden: Egoforedrag med Svein Johansen og ur-egoforedrag 

ved Olav Aas.  

 

Ur- ego foredrag:       

Olav ble født i stua på Holtet i 1943, et tradisjonelt gårdsbruk fra den tiden med mangfold av 

husdyrhold og dyrking for øvrig. Et flott sted å vokse opp. Gårdsarbeid var en naturlig del av 

barndoms- og ungdomstid. Skoletiden startet i 1950 på Vaktberg, videre til den nybygde 

Stokke barneskole i 5. klasse, og så til realskole og gymnas i Tønsberg. Allsidige 

idrettsaktiviteter var et viktig innhold i Olavs liv disse årene.  Etter studenteksamen ble det 

opptak ved NTH og studier ved kjemilinjen der.  Solveig, hans kone som han for øvrig møtte i 

1. klasse på Vaktberg, flyttet med til Trondheim. Det ble forlovelse, giftemål og etter hvert to 

gutter, Geir Olav og Trond Arne. 

Olav fortalte videre om et rikt, spennende og interessant yrkesliv innenfor petrokjemisk 

industri med oppbygging av store bedrifter i inn- og utland. Yrkesaktiviteten har ført han og 

familien til bl.a. Stavanger, Bamble, USA, Nederland, Abudabi, Belgia og Portugal.  Han har 

mange av disse årene hatt ansvarsfulle lederstillinger for selskapet Borealis. 



Da han rundet 60 år valgte han å pensjonere seg og bosette seg permanent på Holtet som 

han hadde overtatt i 1980. Med det startet en fase med aktiv deltakelse i foreningslivet her i 

bygda, bl.a. som leder i NM-komiteen. Det har også blitt et engasjement som flyplassjef på 

Torp.  Men nå skal tiden brukes til familie, venner, frivillig arbeid og Rotary. 

 

Ego foredrag: 

Svein takket innledningsvis sin fadder som fikk han med i Rotary. 

Han var født i Honningsvåg 5. februar 1964. Han fortalte fargerikt fra sin barndoms -og 

ungdomstid i en by som store deler av året var full av fiskebåter og fiskere, noe som gav 

ubehagelig sterk konkurranse om damene i byen. 

Svein ga en levende beskrivelse av en nysjerrig og aktiv gutt og en flott oppvekst, aktiv i 

skyting, skiskyting og fotball, handball. 

Da han var ferdig med skolen gikk turen via Alta til Kjevik hvor han fikk teknisk og 

militærfaglig utdannelse. 

Han startet sin arbeidskarriere på Andøya som var basen for Orion flyene som overvåker 

norsk territorium på jakt etter fremmede ubåter. Jobben på Andøya ga også internasjonal 

erfaring i forbindelse med kjøp av nye Orionfly til forsvaret. Her møtte han sin nåværende 

kone, Gørill.  

 

I 1990 gikk turen til Bergen hvor Svein ble ansatt som avionisk leder med ansvar for å bygge 

opp Avionikk verkstedet i Mørefly AS som skulle starte opp helikoptertransport i Nordsjøen.  

Det var nok i Møreflyperioden at gründerspiren begynte å ta form!  Det skjedde mye i denne 

perioden! Frida Emilie født i november 1993 på Haukeland sykehus. Hun studerer i dag i 

Grenoble, Frankrike hvor hun tar Bachelor Internasjonal markedsføring Fransk track.  Han 

giftet seg i Andenes kirke i mai 1994. Etter 5 interessante år i Bergen ble firmaet kjøpt av 

Helikopterservice og han flyttet til nye oppgaver på Kjeller. 

På kjeller ble Svein engasjert i arbeidet med kjøp av nye fly til forsvaret, som medførte 

arbeid med mange internasjonale kontakter og mye reising. Han fikk også ansvar for 

integrasjon mellom Avionikk og Survival utstyr som startet engasjementet for denne type 

viktig utstyr. I denne perioden ble også Adrian født oktober 1997 på SIA. Adrian går i dag 

andre året studiespesialisering på Greveskogen. 

Etter 3 interessante år på Kjeller flyttet Svein til Vear i 1998. Han jobbet i Flyvedlikehold AS 

på Torp der han hadde som oppgave å bygge opp en ekstern salgsavdeling i tilknytning til 

deres flyvedlikeholdsvirksomhet 

I 2003 kom gründeren i han frem for alvor, og han begynte for seg selv med firmaet Aviation 

and Survival Support på Søndre Kullerød. Firmaets forretningsområde er flydeler og 

komponenter samt overlevelsesutstyr, systemer og produkter. 

I tiden på Vear har Svein også vært sterkt engasjert i idrett og kultur hvor han har hatt flere 

tillitsverv. 

 

Presidenten takket til slutt de to foredragsholderne og ønsket alle vel hjem. 



 

Torsdag 19. mars 
Innkommende President Kåre Larsen ledet møtet og tente lyset i henhold til årets tradisjon 

og mottoet -«Light up Rotary». 

Rotaryreflektant Giedre Agurkyte og dagens foredragsholder ble ønsket velkommen. 

Merkedag: Roar Antonsen fylte 48 år på møtedagen 19. mars. 

 

Jan Helge Kaiser, som er fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Vestfold, holdt dagens 

foredrag under temaet: Samfunnssikkerhet og beredskap – status og utvikling. Han har 17 

års militær bakgrunn som yrkesoffiser i og utenfor Norge fram til 2004, og arbeidet deretter i 

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap før han startet hos Fylkesmannen som 

fylkesberedskapssjef. Han er kommunepolitiker i Stokke hvor han representerer Høyre og 

leder Hovedutvalget for plan og miljø. 

Det ble holdt en interessant og grundig orientering om beredskapssituasjonen i Norge, 

nasjonalt, regionalt og lokalt.  

Det ble tatt utgangspunkt i at Norge er et trygt og robust samfunn hvor grunnberedskapen 

er god. Etter den kalde krigen er tilgangen til tilfluktsrom og den militære beredskapen 

bygget ned. Beredskapsarbeidet er nå i en positiv utvikling, og har etter 22. juli 2011 og den 

senere internasjonale utviklingen fått økt fokus i Norge. 

Den lokale beredskapen styres etter sentralt vedtatte lover hvor store forpliktelser tillegges 

kommunene. Kommunene må følge de lovpålagte kravene hvor Fylkesmannen er 

tilsynsmyndighet, og har i dette arbeidet en rekke utfordringer: Press på økonomien, 

informasjon, statlige forventninger, publikums forventninger, redusert demokratisk kontroll. 

For å teste ut kommunenes beredskapsnivå, er det avgjørende med øvelse og trening. 

 

Foredragsholderen orienterte også inngående, med eksempler fra større lokale og 

internasjonale hendelser, om utviklingen innenfor en rekke beredskapsområder som 

atomulykker, skogbrann, akutt forurensning, og matvareberedskap.  

Matvareberedskapen i Norge, med store kornlager, er bygd til dels kraftig ned etter den 

kalde krigen, men er på vei til å reetableres. 

Innenfor flere av beredskapsområdene er det etablert et omfattende sivilt/militært 

samarbeid.  

 

Innkommende president takket foredragsholderen for et interessant og tankevekkende 

foredrag, overrakte han den tradisjonelle bokgaven og ønsket alle vel hjem. 

 

 

 

 

 



Torsdag 26. mars 
Presidenten ønsket velkommen til det siste klubbmøtet i mars, tente lyset og ga 

medlemmene dagens ord – se det positive i livet. Hvis vi konsentrerer oss om det positive 

blir også det vanskelige enklere å takle. 

En merkedag: Anders Johansen fyller 86 år 28. mars.  

 

Det ble gjennomført PETS sist helg, innkommende president Kåre Larsen holdt en glimrende  

innledning der og fortalte om målstyring i Stokke Rotary. Han takket Kåre og Thomas for 

deltagelsen. 

 

Arnfinn Brean orienterte om sin reise til Sveits. Han er med i International Ski Rotarian 

Fellomship, som er en av Rotarys mange fellowships knytet til hobbier eller yrker. 

Han fortalte om et besøk med sportslige, kulturelle og sosiale høydepunkter, som resulterte i 

nye medaljer i Arnfinns rikholdige samling fra Rotarys verdensmesterskap på ski. Presidenten 

takket Arnfinn for en levende og interessant orientering og Arnfinn overleverte vimpel fra 

den sveitsiske arrangørklubben. 

 

Kameratskapskomiteen var ansvarlig for dagens program og Kjell Konglevoll ledet 

forsamlingen gjennom 3 runder med quiz. Etter to runder «Hjernetrim fra Engveien»  

var stemningen blant medlemmene optimistisk, men vanskelighetsgraden i den siste quizen, 

som var sakset fra Aftenposten, bragte forsamlingen ned på bakken igjen.  

Etter et lotteri med hele 4 genvinster takket Presidenten Kjell og Kameratskapskomiteen for 

vel gjennomført program, han minnet om Intercitymøte som arrangeres av Jarlsberg Rotary 

16. april og ønsket alle vel hjem. 

 

 

Referent 

Olav Aas og Bjørn Erik Eriksen 

 

 


