
 

 

 

 

Stokke Rotaryklubb 

 
Månedsbrev februar 2016 

 

Torsdag 4. februar 
Torskeaften som var planlagt på Vestfold Golfbane ble avlyst pga for få påmeldte.  

Presidenten hadde oppfordret medlemmene til å møte på andre Rotarymøter i distriktet  

denne uken. 

Torsdag 11. februar 
Presidenten ønsket velkommen og overbragte gode ord for dagen. 

 

Gjester:  

Foredragsholder  

5 reflektanter og 24 medlemmer 

 

Merkedager: 

John Einar Johnsen 70 år på dagen 

Per Grønnerød 89 år 

Knut Antonsen 76 år 

 

Rotarystoff: 



Kai Skjelbred vil bli tatt opp som medlem neste møte 

17. mars skal vi ha noen interne saker og dette er en fin dag om det er flere som ønsker å bli 

tatt opp som medlem – gi beskjed til fadder. 

Torskeaften ble dessverre avlyst pga for få påmeldte. Er dette en tilfeldighet eller appelerer 

det ikke? Dette kommer opp i neste trivselsundersøkelse. 

Røtarykjedet er hos gullsmed for å vurdere muligheter for utvidelse. 

GSElight i Han Herred – Anne->Britt Greff reiser på vegne av Stokke Rotary. Hun jobber til 

daglig i Stokke kommune som seksjonssjef pleie og omsorg og rehabilitering. 

 

Foredrag:  

Foredrag ved Christine Ingebretsen Rise, faglig ungdomssekretær i LO, Vestfold. 

Tema: LO sitt ungdomsarbeid 

Ungdom mellom 16 og 30 år. 

Interessant foredrag om ungdom i dag, deres holdninger og forventninger til samfunnet. 

 Den første ungdomsgenerasjonen som ikke har hatt sitt «ungdomsopprør». 

 Dagens ungdom har sitt fokus på å være individuell 

Noen spenstige påstander fra foredragsholder og gode spørsmål fra medlemmene 

 

Utlodning:  

Det kom inn kr 1310,- 

 

Frammøte: 

Totalt 30 inkl. foredragsholder 

 

Presidenten takket til slutt for besøket og ønsket vel hjem. 

 

Referent: 

John Sverre F. Dahl 

 

Torsdag 18. februar 
Presidenten åpnet møte og ønsket spesielt velkommen til de 8 fremmøtte gjestene. 

Gjester: 

Anne Kr. Aas (foredragsholder), Bjørg Austerheim, Egil Karlsen, Kai Skjelbred, Andreas 

Urholdt, Hilde Abrahamsen, Gjøran Sørli samt Øystein Gjennestad. 

  

Merkedager:  

Kristin Strand 38 år og Svenn Bigseth 65 år 

 

Rotarystoff: 



Det skal være et intercity møte i Sandefjord 07.03.16 der sammenslåingen mellom Andebu, 

Stokke samt Sandefjord er tema. Det er den nye rådmannen som kommer å forteller om 

prosessen    

 

Det var opptak av Kai Skjelbred. Helge Klingberg som er fadder informerte klubben og om 

Kai`s personalia. Kai er født i 1957 på Anholdt men kom snart til Skjelbred. Han begynte i 

lære hos Byggmester Yngve Johansen og ble byggmester i den unge alder av 23 år. Kort tid 

etter slo han seg sammen med Sverre Rasmussen og dannet firmaet Rasmussen og Skjelbred 

AS. Kai er gift med Irene og har 2 voksne barn. Hans store lidenskap er fotball og han spiller 

fortsatt old boys fotball. Han kommer selv tilbake med ytterligere informasjoner i sitt 

egoforedrag.  

Kai takket for den åpenhet han var møtt med og sa han hadde følt seg velkommen fra første 

møte han hadde deltatt på.   

 

Foredrag: 

Dagens foredragsholder var Anne Katrine Aas. Hun jobber i NIF med idrett for mennesker 

med funksjonsnedsettelser. Hun kommer fra Tønsberg men kjente flere på møtet da hun 

hadde jobbet i Stokke Kommune. Hun er klubbveileder for VIK og jobber sammen med Einar 

Koren i Antidoping Norge. På fritiden spiller hun Volleyball. Hun fortalte at hun hadde 

Vestfold og Buskerud som sitt arbeidsområde. Hun jobber på 3 nivåer- mot Idrettslag, 

særkrets og særforbund. Har ansvaret for arenaene der de funksjonsnedsatte kommer. 

Arrangerer kurs, fagseminar + temakvelder der det er viktig at deltagerne får en 

mestringsfølelse. Det er et godt samarbeid med NAV for å få utstyr etc.  

Den funksjosnedsatte får utstyr gratis fram til fylte 26 år deretter må det betales en 

egenandel på kr. 4000-. I Norge er det ca. 10.000 utøvere med funksjonsnedsettelse 

registrert pr 01.01.2015. 

Litt Historik: Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) ble etablert 27.11.1997, etter 

en sammenslåing av Norges handicapforbund, Norges Døveidrettsforbund og Norges 

Idrettsforbunds komitè for psykisk utviklingshemmede. I 2007 fikk særforbundene ansvaret 

for sin idrett med NIF som overordnet organ.  Det skal være en åpen og inkluderende idrett 

der målet er at flest mulig skal komme i fysisk aktivitet og delta i et godt miljø. Det er også 

viktig å være klar over at alle kan ikke være med på alt, men alle kan være med på noe.  

Målgruppen er: Bevegelseshemmede, Synshemmede, Hørselshemmede, 

Utviklingshemmede, Psykiske lidelser samt skjulte lidelser slik som ADHD, Tourettes, 

Diabetes, revmatikere og astma / allergi. 

Idrettslagene som har undergrupper for funksjonshemmede er Borre IF, Tønsbergs Turn, 

Vear IF, HK Gogstad/GØIF, Hof IL, Gullhaug IF, Eik Tønsberg, Larvik Turn, Sandefjord HCIL, 

Larvik HCIL samt Tønsberg FIL. Fremgangsmåten til et idrettslag som ønsker å starte opp en 

gruppe for funksjonshemmede er tidlig å tenke inkludering, allerede i idrettskole/allidrett. 

Søke hjelp av Idrettskrets, særforbund samt hos NIF som har fagpersoner inne nesten alle 

grener.  



Sandeford arrangerer 01.07.2016 en aktivitetsdag spesielt for funkjonshemmede, men alle 

kan delta. 

Etter at hovedforedragsholder var ferdig og reiste for å spille Vollyballkamp ( laget hennes 

tapte) fortalte Einar Koren litt om prosjektet som var satt igang på Vestfold Golfklubb for å få 

funksjonshemmede med på golfen. Det virket som et meget spennende prosjekt og utover 

Einar er også Terje Olav Austerheim innvolvert i dette. 

 

Presidenten takket foredragsholderen og overleverte den tradisjonelle boken som takk. 

 

Utlodning:  Det kom inn Kr. 1670 

 

Frammøte: Det møtte 27 medlemmer og 8 gjester 

 

Referent 

John Einar Johnson 

 

Torsdag 25. februar 
Bedriftsbesøk hos Multicomfort på Ringdalskogen industriområde i Larvik, rett ved grensen 

mot Sandefjord. 

Det var 16 interesserte fremmøtte til et hus som flere hadde sett før, på avstand, men som 

de fleste ikke visste hva var. 

 

Vi ble ønsket velkommen av regional salgssjef Thomas Schøien som ga en grundig og levende 

orientering. 

Multicomforts hus er et bolighus på 148 m2 boareal, et såkalt pluss-hus, som er basert på en 

forventet bygningslov i 2030.  Dagens « passivhus» er et steg på veien mot «plusshus». 

Huset er reist i et samarbeid mellom Optimera og Brødrene Dahl og er ett av flere 

tilsvarende hus bygd av det franske morselskapet i flere land i Europa. 

Huset er bygget for å bo i, koster ca. 9 mill. kroner og har fått en rekke internasjonale og 

nasjonale priser - med dagens regler ville huset ha kostet ca. 2 mill. kroner mindre. 

Det er installert 150 m2 solcellepaneler, tar grunnvarme fra 80m dybde og har i tillegg 

jordkollektorer som plukker opp varmen rett under telesonen. 

Overskuddskraft om sommeren kan lagres i akkumulatorer i naboområdet, og for kortsiktig 

lagring i lokale batteripakker. 

 

Etter orienteringen var det omvisning i et interessant, uvanlig og morsomt hus.  

 

Presidenten takket til slutt for besøket og overrakte den tradisjonelle boken til Thomas 

Schøien. 

 

Referent 



Olav Aas 

 

 

 

 

 

 


