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Torsdag 4. september 

Bedriftsbesøk på Velle utvikling i Tønsberg. 

 

Torsdag 11. september 

President Ole Sverre Lund ønsket velkommen. 

35 medlemmer og 6 gjester.  

Gratulasjoner til: 

• Tore Johnsen 

• Kristin Eriksen 

• Arnfinn Brean 

Praktisk informasjon:  

4 personer hadde vært på distriktskonferansen sist helg. 

18.09 Neste møte er dugnad på Sundåsen 18.09 – ta med redskap og gjerne motorsag og 

rydde sag for de som har.   

23.09 Intercitty møte i Tønsberg med biskop «Per Arne Dahl» tirsdag 23.09 vårt møte 25.09 

går derfor ut.  

27 og 28 september går safarimessen i Tønsberg av stabelen. Ole Sverre sender mer 

informasjon ut om dette. 

02.10 - Ole Sverre refererte til spørreundersøkelsen hvor svært mange etterlyste flere 

sosiale treff. Dette gjør vi noe med ved å arrangere tur til Hjertnes 02.10 på «Tribute to 

ABBA» påmelding vil skje via e-post. 

30.10 årsmøte. Valgkomiteens forslag blir sendt til alle medlemmer i god tid før. Det er også 

mulighet til å komme med egne forsalg som sendes til leder innen 16.10. 

06.11 er det guvernør besøk, dette skjer på Engveien.  

02.09 forrige møte var bedriftsbesøk hos Velle utvikling (ikke noe referat)  

Dagens emne: 

Anne Pernille Stokke fortalte om sitt år som utvekslingsstudent i USA. Det var et morsomt og 

interessant foredrag fra en meget engasjert jente som fortalte om et flott år i USA.  



Etter foredraget – fikk Lars Reiersen som er utvekslings kontakt for vårt distrikt litt tid. Han 

holdt et godt innlegg om gleden og betydningen av å ha en utvekslingsstudent hos seg i 3 

måneder. Videre at vi må markedsføre muligheten for ungdommer å kunne være 

utvekslingsstudent i gjennom Rotary.  

 

Referent 

John Sverre F. Dahl 

 

Torsdag 18. september 

Høstdugnad på Sundåsen 

 

Torsdag 25. september 

Møtefri pga Intercitymøte  

Lørdag 27. og søndag 28. september 

Stokke Rotary deltok på SAFARI-messen i Tønsberg. 

 


