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Torsdag 6. november 

Opprinnelig planlagt guvernørbesøk er avlyst p.g.a. sykdom. 

Det var ingen gjester og ingen merkedager.  Presidenten hilste fra Hege som er på 

bedringens vei. 

Presidenten tok for rotarys yrkeskodeks og kommenterte det enkelte punkt.  Presidenten 

refererte videre fra guvernørens månedsbrev.  Det er usikkert hvor lenge guvernøren blir 

sykemeldt, men guvernørmiddagen er fastsatt til 29. januar, enten med besøk av guvernøren 

eller assisterende guvernør. 

Det ble referert fra de avholdte peismøtene med Svein fra internasjonal komité, Tian fra 

kameratskapskomitéen, Even fra medlemskomitéen Lars fra PR- og 

kommunikasjonskomitéen, og Svenn fra programkomitéen. 

Når det gjelder programmer for senere møter, foreslo presidenten at man skal foreta 

organiserte besøk i andre klubber.  Flere medlemmer besøker samme klubb etter 

forhåndsvarsel, og noen avgir rapport om sine besøk på et senere møte i klubben. 

 

Leder i programkomitéen, Thomas, hadde laget et forslagsskjema for temaer, 

foredragsholdere m.v. som ble utdelt og diskutert ved bordene.  Disse ble samlet inn ved 

møtets slutt og progamkomitéen vil bruke forslagene i sitt arbeid med møteprogrammene. 

 

  



Torsdag 13. november 

Presidenten ønsket velkommen, tente et lys, og minnet om at man bør sette ned farten og 

glede seg over livet også i høstmørket.  Han gratulerte videre Svein Erik med en velfortjent 

kulturpris, og takket Jon Einar for hans arbeidet med medlemsverving. 

  

Presidenten, Arne og Bjørn Erik har vært på jubileumsmarkering for Re Rotaryklubb som er 

10 år.  Klubben, som vi er fadder-klubb for, fikk en gavesjekk fra oss på kr 1.000,-. 

Michael Onsrud har valgt å forlate klubben og redegjorde nærmere for årsakene til 

beslutningen. Han takket de som hadde ønsket ham inn i klubben og for det hyggelig 

samværet med medlemmene, og ønsket Stokke Rotary lykke til videre. 

Dagen foredragsholder var Bjørn Strandli, med røtter fra Stokke, nærmere bestemt fra 

Strandlia på Storevar.  Han har valgt sin drøm: Å gjøre det han har lyst til resten av sin 

yrkeskarriere.  Han er ansatt som nasjonalparkforvalter i Færder Nasjonalpark. Området er 

den minst berørte skjærgården i Sør-Norge.  Ingen steder i Norge har så stort biologisk 

mangfold som Færder Nasjonalpark, og hele 310 truede arter har tilhold her. Det er i tillegg 

et viktig friluftsområde og har lang kulturhistorie.  Frivillige pensjonister har med mye 

dugnadsinnsats restaurert to husmannsplasser og Grevestua på Mellom-Bolærne.   

Det skal bygges et nasjonalpark-anlegg på Verdens Ende, med restaurant m.v. Dette vil bli et 

samlingssted for interesserte, og Bjørn Strandli avsluttet med å ønske alle velkommen til 

Færder Nasjonalpark.  Som takk for et meget interessant foredrag fikk han Lorents Bergs 

gamle bygdebok for Stokke som gave. 

 

  



Torsdag 20. november 

Presidenten ønsket velkommen, spesielt til gjestene Randi Jahnsen, Torstein Luth-Hansen og 

reflektant Svein Johansen.  Videre refererte han takkebrev fra Eiedrun Olaisen for klubbenes 

store engasjement i forbindelse med ”julebussen” til Litauen, med en spesiell takk til jentene 

fra Stokke (Gro og Kristin). 

 

Dagens hovedtema var Kongsberg-gruppen og Kongsberg Maritime v/adm.direktør Geir 

Håøy i Kongsberg Maritime.  Geir Håøy er oppvokst i Stokke og er gift med ei Stokke-jente.   

Kongsberg-gruppen fyller 200 år i år, og Håøy innledet med å vise en film om hvilke verdier 

og virksomhet Kongsberg-gruppen står for.  Kongsberg-gruppen har vært gjennom 

oppgangstider og nedgangstider, men etter revitalisering i 1987, har pilene stort sett pekt 

oppover.  Produktene dekker alt fra kundens behov i det dypeste hav og til den høyeste 

topp, og selskapet er teknologisk meget langt fremme.  Det settes av betydelige midler hvert 

år til produktutvikling, forskning og opplæring. Selskapet må være ledende teknologisk for å 

henge med i konkurransen. 

Håøy gikk gjennom de forskjellige forretningsområdene, med særlig vekt på Kongsberg 

Maritime, som er representert i 21 land, har ca. 4500 ansatte, og omsatte i 2013 for MNOK 

9.358.  Kongsberg Maritime er største arbeidsgiver i Horten, og er et industrilokomotiv i 

Horten og i Norge.  Selskapet har hatt meget sterk eksportøkning, og Håøy la vekt på at det 

er viktig å være til stede der kunden er.  Det er særlig i Asia hvor 66% av all verdens 

skipsbygging foregår.  Håøy ga oss et meget interessant og innsiktsfull innblikk i selskapets 

virksomhets- og produktområder, og ble behørig takket av presidenten. 

 

  



Torsdag 28. november 

Presidenten ønsket velkommen til gjestene Roar Kongstein, Dagfinn Haukli og Morten Stein, 

samt Svein Johansen som opptas som nytt medlem. 

Merkedager har Steinar Holme, samt Hege Wahl som presidenten har besøkt i anledning av 

hennes 60-års dag. 

Dagens treminutt var ved Einar Koren som trakk en interessant sammenligning mellom 

idrettens etiske regler og 4-spørsmålsprøven.  Hans favorittord er Fair Play. 

Deretter var opptak av nytt medlem, Svein Hermann Johansen.  Faddere er Vidar Aarvold og 

Lars Magnus Jahnsen.  Vidar ga en kort presentasjon av Svein og Helge Klingberg 

gjennomgikk Rotarys formålsparagraf og 4-spørsmålsprøven, hvoretter presidenten festet 

nålen på jakken til Svein, overrakte Rotarys håndbok og ønsket velkommen i klubben.  Svein 

takket for tilliten og gleder seg til å være medlem i klubben. 

 

Resten av møtet var viet dagens hovedprogram: ”Bokebrygg – ølet som gir deg venner”.  

Ansvaret for programmet hadde ”bryggerimesterne Thomas, Hans Martin, Lars og Morten S. 

Thomas startet med å gi oss innføring i Gulatinglovens bestemmelser om brygging av øl. Det 

første Bokebrygget var ferdig i januar 2014, og ølbryggergjengen har så langt brygget i alt 

1653 liter øl, fordelt på 14 øltyper.  Total investering i utstyr har vært ca. kr 15.000,-.   

Hans Martin gjennomgikk bryggeprosessen, med innspill fra de andre ”bryggerimesterne” og 

videoopptak fra selve prosessen, mens vi andre var så heldig å få smaksprøver av de ferdige 

produktene. Vi fikk presentert 4 forskjellig øltyper, pils, weissbier, Brown Ale og IPA.   

Avslutningsvis viste Thomas et artig regnstykke som konkluderte med sum statelig snyteri 

(sparte avgifter m.v.) på i alt kr 75.934,-. 

Ølet smakte meget godt, og den som ville ha mer, kunne bli igjen etter møtet.  Flott 

presentasjon og velsmakene øl. 


