
 

 

 

 

Stokke Rotaryklubb 
 

President Kåre Larsen 
 

Månedsbrev april 2016 

 

Torsdag 7. april 
 

Presidenten ønsket velkommen og åpnet møtet med å fortelle en god historie. 

 

Gjester:   

Egil Karlsen og Joran Sørli (reflektanter). 

 

Merkedager:   

Ole Sverre 8. april. 

 

Rotarystoff: 

Presidenten meddelte at styret har besluttet at medlemskapet til Ann Kristin Gudmundsen 

avsluttes. 

 



Handicamp for 2016 er avlyst, og det er nedsatt en gruppe med en representant fra hvert 

distrikt som skal se på hvordan dette prosjektet kan videreføres. 

 

Etter forrige møte med orientering om forskjellige prosjekter Rotary har, har det kommet en 

søknad om deltakelse på Sommercamp, fra Vegar Dammen Andersen, sønn til Even. 

 

Lars Olborg orienterte om Bokemoa Ølfestival som sammen med Stokke Bygdetun skal 

arrangeres på Bygdetunet 24/9-16.  Det er behov for 5 – 10 vakter og Lars foreslo at dette 

kan være en sak for klubben.  Interesserte kan gi en tilbakemelding til Lars. 

 

Ego-foredrag: 

Kai Skjelbred holdt sitt ego-foredrag.  Født 1957 på Anholt, men flyttet etter kort tid til 

besteforeldrenes gård på Skjelbred, og etter hvert til Ramsum, hvor han fortsatt bor. Gift 

med Irene i 1981, to døtre og ett barnebarn.  

 

Han har bestandig drevet med fotball, først på Stokke og så på Sem.  Trener fortsatt fotball 

sammen med andre oldboys to dager i uken på Gjennestad.  Fotballtrener i 10 år.  Han 

fremhevet det flotte samholdet og miljøet i fotballen.  Kai har også vært speider i flere år. 

 

Ellers er Kai glad i å lese, og liker særlig Hamsun og Prøysen.  Han er også glad i dikt, særlig 

Hans Børli, og leste et dikt av Børli.  Glad i musikk, særlig Folk-rock. 

 

Er utdannet som tømrer og byggmester, med læretid hos Yngve Johannessen.  Startet som 

selvstendig i 1983, og etablerte i 1986 Rasmussen og Skjelbred AS sammen med Sverre 

Rasmussen.  Er i dag 10 ansatte og er medeiere i Mesterhuset, Tønsberg. 

 

Han avsluttet sitt meget gode ego-foredrag med å dele noen synspunkter på 

byggmesternæringens fremtid og utfordringer. 

 

Utlodning: 

 

Det kom inn kr 1.500,-. 

 

Kåre Bjelland, referent 

 

 

Torsdag 14. april 
Presidenten ønsket velkommen til 35 fremmøtte inkludert 2 reflektanter og foredragsholder 

Adrian Johansen.  

Dikt av Bjørnstjerne Bjørnson:  Jeg velger meg april. 



Rotarysaker: 

 

- Utmeldelse: Otto Holm har informert Presidenten om at han melder seg ut av Stokke 

Rotary. Presidenten beklaget utmeldelsen. 

- Vertsfamilier: President minnet på mail fra Ole Sverre ang. vertsfamilier. Han vil 

gjerne ha 3-4 familier for best mulig å kunne ivareta student fra Brasil. Interesserte 

bes kontakte Ole Sverre. 

- Neste møtedag: Intercity møte mandag 18 på Teigar ungdomsskole. Møtestart 18:30  

- Dugnad på Sunnåsen torsdag 28/4. De som kan med utstyr gjør det. Raker, spader, 

henger, klippere. 

 

 

Ryla - presentasjon av Adrian Johansen: 

Adrian som deltok på siste Ryla, ga en flott presentasjon av opplegg, innhold og litt om 

samhold og samhandling på denne samlingen. Han vil sterkt anbefale andre om å delta på 

Ryla da det var for ham en veldig god opplevelse og perfekt for nettverksbygging 

 

Merkedager: 

Gro Bjørnstad 72 år 2. mai. 

Jan Magnus 63 år 13. mai. 

Hans Martin Bærefjell 47 år 17. mai. 

 

3 minutt: Olav Østerheim – «voksenopplæring». 

 

Rotarys Fellowship: 

Arnfinn presenterte en side ved Rotary som få kjenner, men som ligger nær til hans hjerte. 

Arnfinn ga en engasjert informasjon om Fellowship generelt og spesielt om Ski-Fellomship 

som han har vært mest akriv i. 

Største er et international yachting Fellowship som har Ca. 3300 medlemmer i 30 land. 

Samling av Rotarianere som har felles «hobby» og «yrke», men det «sosiale aspektet» er 

ikke minst viktig. 

Et Fellowship må godkjennes av hovedorganisasjon Rotary world, ha godkjente 

retningslinjer, minimum antall medlemmer i min 3 land, 3 guvernører fra 3 land, eget styre, 

egen matrikkel osv. Alle er pålagt å ha et årlig prosjekt for funksjonshemmede.  

I følge statistikk skal det være Ca. 30 registrerte Fellowships i vårt distrikt. 

Høres ut som en fin måte å møte andre rotarianere fra eget og andre land for utvekling av 

kultur og bygge nettverk. 

 

Omsetning Loddsalg: kr 1450.- 

 

Referent Svein Johansen 



 

Torsdag 21. april 
Møtefri grunnet intercitymøte 

 

 

Torsdag 28. april 
Dugnad på Sundåsen 

 

 


