
 

 

 

 

Stokke Rotaryklubb 
 

President Kåre Larsen 
 

Månedsbrev januar 2016 

 

Torsdag 7. januar 
 

Presidenten ønsket velkommen og innledet og meddelte med sorg at   

Anders Johansen døde 1. juledag. 

Helge Klingberg holdt minneord. 

Anders ble født i 1929 og tatt opp i klubben i 1974. Mao. Han var President i året 1990 – 91. 

Han møtte nesten alltid opp - alltid i god tid så det ble tid til prat rundt bordet. Anders hadde 

meninger, men alltid i en vennlig form. Han vil særlig bli husket for sitt politiske arbeid som 

representant for Arbeiderpartiet. Han var medlem i Stokke kommunestyre i 4 perioder, leder 

i Vestfold Arbeiderparti i 3 perioder og møtte i AP sine landsstyremøter i en årrekke. 

Stokke kommune var hans arbeidsplass. I teknisk sektor som oppsynsmann og brannmester.  

Minnestunden ble avsluttet med 1 min. stillhet. 

 

Av Rotary stoff ble det vist til nytt kvartalsprogram som både ligger på hjemmesiden og 

fysisk ved styrebordet.   



Jon Johnsen og Kåre Bjelland holdt hvert sitt Ur-egoforedrag. 

 

Jon vokste opp i kommunen Mykland v/ Arendal. 

Han far jobbet i Vegvesenet og moren drev stedets Turistheim.   

I krigsperioden ble Jon god på å tigge sukkerbiter av tyskerne, men han mintes nok sterkere 

at faren hans ble arrestert i krigens siste år pga illegalt arbeid. 

Etter handelsskolen gikk turen til Gøteborg og det tekniske instituttet der ( G.T.I.). Derfra rett 

inn i jobb i det store telefoni-selskapet LM Ericsson. Her jobbet han i 18 år. I denne tiden 

giftet han seg med sin Birgitta. De har nå vært gift i ca.60 år.  

Jon snakket levende om både yrke og privatliv gjennom en lang og interessant karriere i 

Sverige, Beirut, Etiopia, Zambia, Johannesburg og Kabul. Etter endte prosjektarbeider hos LM 

Ericsson avsluttet Jon sin arbeids karriere i Norges Export Råd i København med Thorvald 

Stoltenberg som sjef. 

Jon pensjonerte seg 66 år gml. og kom så til Stokke. Her fortsatte han sin store hobby med å 

samle på kniver. 

Han bor nå svært godt og trygt i Tønsberg by og påpekte minst 2 grunner til å opprettholde 

sin gode kontakt med Stokke: Rotaryklubben og Fastlegen sin! 

 

Kåre Bjelland åpnet sitt Ego foredrag med å fastslå at han, som født i 1946, er et produkt av 

gledesrusen etter frigjøringen. Kåre hadde sitt barndomshjem ved Bjellandåsen, men flyttet 

som ganske ung til Sems byen med fotballbanen som nærmeste nabo - et oppvekststed han 

følte som perfekt!  

Kåre vokste opp med 2 brødre og med en far som var sjømann. På fritiden var det 

fotballbanen som var tilholdsstedet. Det var derfor helt naturlig at han tidlig ble en ivrig 

fotballspiller. Dette stoppet på guttelagsnivå. Senere var det medlemskap i Sem Skytterlag 

og skyting som ble hans store hobby.  

Etter endt militærtjeneste på Evjemoen og Heistadmoen ble det giftemål i 1970. De bodde 

først på Solvang, Slagen og bygde så nytt hus i Bokemoa,  hvor de fremdeles bor. 

Arbeidskarrieren som startet med en sommerjobb i Sparebanken Tønsberg endte etterhvert 

med Kontorsjefstilling i Stokke, og deretter banksjefjobber i  både Holmestrand , Svelvik og 

Horten. Pensjonisttilværelsen begynte han som 62 åring. Tall og regnskap har imidlertid ikke 

helt sluppet taket i Kåre, og han jobber fortsatt på deltid for Stokke regnskapskontor.   

Kåre ble medlem i 1987 og var president 1998 - 99.  

Presidenten takket for bidraget til gamblingen og som vanlig var det to glade vinnere. 

Presidenten takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem. 

 

Referent 

Steinar Gallis 

 

 



Torsdag 14. januar 
MEDLEMSKOMITEENS MØTE. 

 

Presidenten åpnet møte og ønsket spesielt velkommen til de 10 fremmøtte reflektantene. 

En rekke merkedager ble referert og applaudert. 

 

Innholdet i dagens møte var Medlemskomiteens ansvar, og dens leder Tore Johnsen, opplyse 

at klubben ledes av Presidenten som også leder klubbens styre. Dette består i tillegg av 

innkommende president, utgående president, sekretær og kasserer. 

Det er 44 autonome klubber i vårt distrikt - distrikt nr. 2290.  

Klubbens aktiviteter er videre fordelt på 5 komiteer som senere i møtet ble presentert av 

lederne. 

 

Presidenten refererte 4-spørsmålsprøven.  Denne er mulig å sette i sammenheng med 

omtrent alt vi gjør i livet, og det er rettesnorer som vi hele tiden positivt bør tilstrebe. 

Presidenten ga videre en svært informativ orientering om Rotarys motto og organisering og 

viktige prinsipper. Han ga videre en kortfattet, men grundig gjennomgang av bl.a. 

møtevirksomhet, hjemmeside og facebookside, ungdomsarbeid, utvekslingsarbeid  og  

handicamp. Han orienterte videre om Polioprosjektet, Shelterbox og klubbens eget prosjekt 

på Sundåsen så vel som samarbeidsprosjektene med våre vennskapsklubber i Sverige og 

Danmark..  

Presidenten rundet av sin orientering med å understreke at det skal være en glede å møte i 

Rotary! – Ett pusterom i en ellers travel hverdag. 

 

Etter Presidentens orientering fikk komitelederne etter tur ordet og alle ga en god oversikt 

over komiteenes oppgaver gjennom rotaryåret:  

- Medlemskomiteen ved Tore Johnsen 

- Internasjonal komite ved leder Kai. 

Programkomiteen ved Einar Koren 

- PR- og kommunikasjonskomiteen ved Lars Olborg 

- Kameratskapskomiteen ved Tian 

 

Presidenten orienterte til slutt om Rotarys Klassifikasjonsprinsipp, opplæringsaktiviteter og 

Stokke Rotarys ærespris som i fjor ble delt ut til Sissel Apland. 

 

Presidenten avrundet møte med å rette en spesiell takk til alle reflektanter og håpet at vi 

snart så dem igjen i klubben. 

Til slutt takket han alle for frammøtet og ønsket vel hjem. 

 

Referent 

Steinar Gallis 



 

 

Torsdag 21. januar 
 

Kveldens møte var lagt til bedriften Fosstech som ligger iBorgeskogen Næringsområde. 

Hele 26 medlemmer møtte opp sammen med 4 reflektanter. 

Bedriftens daglig leder og styreleder Steven Foss, ønsket oss velkommen og informerte først 

om bedriftens historikk og arbeidsfelt, før vi fikk en meget lærerik omvisning i bedriftens to 

store bygg.  

Bedriften ble etablert i 1997 og nåværende leder var da eneeier og gründer i dette nisje- 

område for spesialkomponenter til sjøkabler, som skal tåle dybder ned til 4000meter. 

Foss er utdannet maskiningeniør med tilleggsutdanning innen økonomi. 

I 2015 flyttet bedriften permanent inn i de l3500 M2 lokaler som vi nå fikk se. 

Arbeidsoppgavene var da i hovedsak elektromontasje – utvendige kabelanlegg. Da med en 

helt nyetablert linje for kabelproduksjon. 

Bedriften satset  først med store maskinoppkjøp av spesial maskiner fra Tyskland. Dette var i 

2004 og i 2009 og utgjorde en Investering på 15.mill.kr. Fra en start med 5 ansatte øket de 

nå raskt til 70 ansatte og årsomsetningen i dag er oppe i ca. 800 mill.kr. Bedriften merker 

godt problemene i oljeindustrien, men har hele tiden hatt fokus på å være 

omstillingsdyktige. De har den siste tiden måtte foreta en viss nedbemanning. 

 

I et godt arbeidsmiljø er alle ansatte svært samarbeidsvillige og jobber kontinuerlig for topp 

markedstilpassing. Dette har bl.a resultert i at de i fellesskap har kommet frem til en 

verdikontrakt som er signert av alle ansatte. 

De viktigste samarbeidspartnere og kunder er bl.a.:  Olje -og gassindustrien , Sjøforsvaret, og 

Havbruk er. Sistnevnte har en rekke utfordringer med signaloverføringer, kameraer, 

lasertech til å «skyte» inn ulike medisineringer etc.  Ett spennende og raskt voksende 

marked, ultralydsystemer (Wash Machia) som betyr «Extremt rent» innebærer montasje og 

støping i vacum.  Produktene deres MÅ være vanntette for å klare de opp mot 5100 meter 

havdybde. De samarbeider med Kongsberg  Defence Systems om  utvikling av disse unike 

kontrollsystemene . For å møte kundenes krav har bedriften et budsjett på 30. mill.kr. til 

utvikling og 6 mill. kr. til å komplettere utstyrs- materiell.  Dette betyr at kompetansen deres 

hele tiden må være på topp. 

Etter en befaring i begge næringsbyggene, ble besøket avsluttet med å se en kort video av 

deres produksjonslinje og litt av de komplette high-tech ekkolodd som leveres.  Nano- 

teknologien var tydeligvis helt avgjørende og brukes mer og mer i bedriftens leveranse og 

utvikling. 

 

Dette var nok ett givende besøk i en bedrift i kommunen vår som har en imponerende 

kompetanse og leveringsevne! 



Presidenten takket for at vi fikk besøke og lære så mye innen bedriftens spesialområde og 

overrakte vår flotte naturbok. 

 

Torsdag 28. januar 

 
Peismøter 

 

 

 

 


