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Torsdag  2. oktober 

 
Merkedager: Linde Bratterud – 05.10.1966 
 

Selve møtet var erstattet med et konsertbesøk. 

 

«1974 Tribute to ABBA» – i Hjertnes Kulturhus var en konsert som fenget mange, og må 

betraktes som en suksess. Det er sjelden man er på et Rotarymøte hvor alle står og danser. 

Følgende var med. 

Navn Antall 

Svein-Erik Bergsholm 3 

Linde Bratterud 1 

Kai Ravnsborg-Gjertsen 2 

Ole Sverre Lund 2 

Jon Johnsen 2 

Svein Johansen 2 

Hege Wahl 1 

Anne Kristin Lysell 1 

Ann-Kristin Gudmundsen 1 

Kjell Konglevoll 1 

Even Hatlo Andersen 2 

Thomas Revetal Kolbekk 2 

Hans Martin Bærefjell 2 

Kristin Sunde Eriksen 2 

Terje Olav Austrheim 2 

 

Referent 

Lars Olborg 

 

 

 

 

  



Torsdag  9. oktober 
 

Gjester: Anne Cecilie Lilleby, Sigmund Gravir, Arne Gravir, Inger Abrahamsen, Øystein 

Mathisen fra Sandefjord brannvesen 

Gjester fra vennskapsklubber: Nils Nødby fra Fjerritslev og Johan Anderson fra Hjo. 

Foredragsholder: Sondre Gravir, adm. Dir. Aftenposten 

Merkedager: Hanne M. Lund – 10.10.1961 

 

Ole Sverre informerte som vanlig om Rotarysaker. 

Det var knyttet store forventninger til kveldens foredragsholder som var Sondre Gravir. 

Sondre har klatret til topps i norsk mediebransje på rekordtid. I januar 2012 tok han fatt på 

jobben som administrerende direktør i Aftenposten. 

Sondre Gravir har fått etternavnet sitt fra en slektsgård i Telemark, men er født og oppvokst 

på Vear. 

Han kommer fra en slekt med lærere, hvor både mor, far, søster og svoger har hengitt seg til 

lærergjerningen. At han selv endte opp som siviløkonom er mer et resultat av tilfeldigheter 

enn en langsiktig karriereplan 

Sondre snakket i hovedsak om de store utfordringer Aftenposten står overfor når bruk av 

digitale verktøy i større grad endrer våre lesevaner. 

Han pekte på at Aftenposten i dag gir ut en lang rekke redaksjonelle produkter, og 

produserer innhold til mobil, nett og iPad, i tillegg til en hel magasinportefølje. 

I dag har Aftenposten flere lesere på nett enn på papir. Likevel er det 520 ansatte i 

papiravisen, og bare 55 knyttet til nettet. Sondre mener vi må slutte å tenke at vi bare skal 

sette inn ressursene der hvor annonsørene og pengene er, og ta enda mer hensyn til hvor 

leserne er. Og Aftenposten har, i følge Sondre, kravstore lesere.  

At papiravisen kommer til å overleve, er han likevel overbevist om. Til tross for at han selv 

holder seg oppdatert via digitale kanaler, i hvert fall til hverdags. 

Det var både spennende og inspirerende å høre på Sondre. 

 

Referent 

Lars Olborg 

 

 

 

  



Torsdag 16. oktober 

 
Gjester og foredragsholdere: Marte Åsvang og Celina Winberg Larsen 

Reflektant: Svein Johansen 

Merkedager:  

Svein Sørhaug – 24.10.1938 

Hans Ellefsen - 28.10.1936 

Kåre Larsen – 26.10.1959 

 

Ole Sverre informerte om Global Dignity day, en dag vi er oppfordret til å markere. 

Kjell informerte om guvernørbesøket som i år er flyttet fra Nestor til Engveien Senter. 

Datoen er 6/11. Påmeldingsskjema ble sendt rundt. 

I forbindelse med world polio day var kveldens 3-minutt viet dette temaet. Lars snakket om 

et poliofritt India. 

Dagens hovedtema var viet årets Handicamp som avholdes ved Hurdalssjøen. Helge åpnet 

med å informere om at Handicamp er en camp for fysisk funksjonshemmede som følges av 

funksjonsfriske. Handicamp startet i 1976 og gjennomføres hvert annet år. Det er Rotary 

som betaler så dette er derfor gratis for alle de heldige deltagerne. 

Deltager fra Stokke Rotary – Marte Åsvang delte sine opplevelser sammen med ledsager 

Cecilie Winberg Larsen på en flott måte. Det var tydelig at dette hadde vært en stor 

opplevelse for dem begge. 

Inntekter fra vinlotteriet gikk denne gang i sin helhet til Rotary sitt polioprosjekt. 

 

Referent 

Lars Olborg 

 

Torsdag 23. oktober 
Peismøter – egne referater 

 

 

  



Torsdag 30. oktober 
 

Nr. 3 av de 8 yrkeskodeksene ble opplest av presidenten. 

 

Møteklubbe var blitt pusset opp av Steinar og vil bli oppbevart i låst skap. 

Svein Erik hadde bistått med nye vimpler. 

 

Merkedager: 

Britt Arnesen 64 30/10 

 

Hilsen fra Hege Wahl. Hege er operert og har vært veldig syk. Hilsen er overbragt begge 

veier. 

 

Vi har fått en invitasjon til jubileumsmiddag i Re Rotary – som vi er faddere for. 

Bjørn Erik, Arne, Ole Sverre er invitert, og stiller. 

 

Guvernørbesøket er utsatt. 

Blir nok flyttet til etter jul og siden dette er et så viktig møte så gjør vi det vi kan for å få 

gjennomført dette besøket. 

 

Vi har mottatt en søknad fra en ungdom i Sandefjord som ønsker utveksling. Ole Sverre ville 

svare. Refernenten oppfattet at det vil bli formidlet at vi ikke kommer til å ha noen 

utveksling dette året. 

 

Vi stilte med 4 medlemmer på Rotarymøtet «Kort og godt» som fant sted i Horten 

 

Kveldens hovedinnslag var Hilde Hermanrud Stokke sitt egoforedrag 

Hilde vokste opp mitt i Horten med to søsken. Hun har jobbet i bank i Horten i mange år og 

senere tatt videreutdannelse innen bankyrket.  

Hilde jobber nå i Vestfold Fylkeskommune med lokalisering ved Sandefjord vgs. som 

økonomiassistent. 

Gift med Anders Stokke, 4 barn, hvorav to bonusbarn. 

Hun er glad i gå turer i fjell og ved fjord både på ski og til fots. Går på skøyter når det er 

muligheter for det.  

Hilde fortalte om seg selv i en lystig tone og det er ikke tvil om at vi har fått et meget aktivt 

medlem i foreningen. 

 

Del to av møtet var årsmøtet 

Gro tok oss igjennom årsberetningen som past president.  

Regnskap for foregående år og budsjett for inneværende ble gått igjennom av Geir. 

Valg ble foretatt 



Protokoll ble ført og signert. 

 

Vinlotteriet innbragte 850,- 

 

Referent 

Lars Olborg 

 

  



 

 


