
 

 

 

 

Stokke Rotaryklubb 
 

President Kåre Larsen 
 

Månedsbrev desember 2015 

 

Torsdag 3. desember 

 
President Kåre ledet møtet.  

 

Gjester: 

Kari Evensen (Foredragsholder) 

Egil Karlsen (Reflektant) 

Jan Hilleren (Reflektant) 

Øistein Gjennestad (Reflektant) 

 

Merkedag: 

 Steinar Holme  

 



Rotarystoff: 

 På forespørsel hadde klubben sendt inn vår 50-års jubileumsberetning til sentralt 

arkiv i Rotary 

 Referater fra peismøtene vil bli gjennomgått på julemøtet 17.12.2015 

 

Foredrag: 

Utdanningsdirektør Kari Evensen hold innlegg med tittel”Ungdom og opplæring  - 

Grunnskolens rolle” 

Hun tok utgangspunkt i et for stort frafall i videregående skole.  

I tillegg til en god skole (som er en selvfølgelighet) er det viktig med: 

 Tidlig innsats (registrere, tolke og reagere på signaler tidlig) 

 Kompetanse (ut over faget) 

 Samarbeid (på tvers av fagmiljøer) 

  
Det er for lite fokus på dette i læreropplæringen. 

Barnevern er i følge barnevernloven kommunens ansvar. Selve Barnevernet er kun en el av 

dette. Helsevesen, barnehager og skole er viktige aktører. Svikt skjer til tross for god vilje og 

at signaler blir omfortolket. 

Hun avsluttet med at god oppvekst er alles ansvar. 

 

Utlodning: 

Innbrakte 1200 kroner 

 

Referent 

 

Terje Olav Austerheim 

 

Fredag 11. desember 
 

Ukens rotarymøte var lagt til Sandefjord kirke og julekonsert med Karoline Kruger og Sigvard 

Dagsland. 31 medlemmer og ledsagere fikk en flott opplevelse. 

 

Referent 

 

Terje Olav Austerheim 

 

 

Torsdag 19. desember (Julemøte) 



Presidenten ønsket velkommen og leste ”Julebord i enkelforetaket” av Jon Hjørnevik: 

 

Bedrifta var samla, 

det var meg og eg. 

Eg var der som tilsett, 

og sjefen var meg. 

Så drakk me og åt, 

sjefen og eg. 

Eg las eit dikt, 

ja då kosa eg meg. 

Sjefen heldt tale, 

og skryten fekk eg. 

Eg takka for året, 

og gav blomar til meg. 

Etter desserten, 

gjekk eg frå bordet, 

og drog med meg sjefen, 

inn på kontoret.  

Eg såg meg i augo, 

kviskra sjefen i øyra. 

Sjefen min smilte, 

det er slikt eg vil høyra.  

Ja eg er nokså lur, 

eg veit kva som trengs. 

Eg gjekk opp i lønn, 

og fekk sjefen til sengs. 

 

Gjester: 

Tom Kristoffersen (reflektant) 

Egil Karlsen (reflektant) 

 

Merkedager:  

Thomas Revetal Kolbekk, Helge Klingberg, John Johnsen, Mona Bondevik og Svein Erik 

Bergsholm 

 

Rotarystoff: 

Presidenten nvente følgende saker: 

 

 Julehilsen fra Guvernør Bjørn og frue 

 Takket for månedsbrev november 2015-12-18 Det er søknad til RYLA. Vår kanidat 

er Adrian Johansen 



 Har fått svar på søknad om District Grant. Mange søknader i år, slik at vi kun fikk 

5000 kroner (hadde søkt om 30000) til støtte til Lise Davidsen. 

 Leste opp hilsen fra Inger Marie Solberg i Stokke kommune etter eldreprosjektet. 

God tilbakemelding og takk for innsatsen. 

 Informasjonsmøte rettet mot nye medlememr 14.1.2016. 

 

3– minutt:  

Hege Wahl åpnet med å stille spørsmål om hvorfor 3-minutt, og fortalte om sine 

barneminner om en far som skulle holde 3.min og som forklarte dette med ”skole for 

voksne”. Hun oppfattet også at i Rotary var det stor takhøyde (lurte på hvilket bygg dette var 

i forhold til der hennes venninnes far var på sin maranatamøter, som foregikk i telt). 

 

Foredrag:  

Det ble først referert fra de siste peismøtene. 

 

Deretter var det julegrøt og julesanger, og møtet ble avsluttet tradisjonelt med at Helge 

Klingberg leste juleevangeliet og at vi sang Deilig er jorden. 

 

Utlodning:   

Det kom inn 1810 kroner 

 

Frammøte: 32 medlemmer 

 

Presidenten takket kameratskapskomiteen for et hyggeliig møte og ønsket alle God Jul. 

Innkommende president Hans Martin Bærefjell ønsket presidenten God Jul.  

 

Referent 

Terje Olav Austerheim 

 


