
 

 

 

 

Stokke Rotaryklubb 

 
Månedsbrev juni 2016 

 

Torsdag 2. juni 
Småkraftforeninga v/styreleder Bjørn Lauritzen 

 

 

 

 

 

Mandag 6. juni 
Stokke RK besøkte Sandefjord Øst RK. 

Det var et fint møte med Sandefjord Øst i kveld, selv om det bare var seks som møtte fra 

Stokke.  

 

Vi orienterte hverandre om klubbene, prosjekter osv. Vi har klart mye å lære av hverandre. 

Sandefjord Øst har veldig mange humanitære prosjekt, og er veldig flinke til å skaffe penger 

fra vedsalg, konserter m.m. De gav uttrykk for at de var imponert over alt vi fikk til, og ikke 



minst at vi klarte å rekruttere så mange yngre medlemmer. Det ble diskutert rundt bordene 

hva vi eventuelt kan samarbeide om, og her er noen av forslagene som kom opp: 

 

-          Felles samling på Sundåsen med de tre klubbene i Sandefjord med fokus på det sosiale 

og å bli mer kjent med hverandre. Forslag om å sette av to datoer tilfelle det ble regnvær. I 

så fall tar vi klubbmøte og satser på neste dato. 

 

-          Gå sammen om å starte opp en Rotaryklubb i Andebu. 

 

-          Sandefjord har flere prosjekt i Litauen som vi kan samarbeide om. 

 

-          Felles internasjonalt prosjekt? Alle tre klubbene i Sandefjord? 

 

 Det var fra mange ønske om å bli mer kjent og se på mulighetene for samarbeid. 

 

Vi har vært invitert til begge Sandefjordsklubbenes Intercitymøter i fjor høst og vinter. Jeg 

har derfor invitert Sandefjord Øst til vårt intercitymøte til høsten. Sandefjord bør kanskje 

inviteres også? 

 

Referent: 

Kåre Larsen 

 

Torsdag 16. juni 
Godt fremmøte! 

Presidenten ønsket alle velkommen med velkomstord og dikt av Hans Bjorli. 

Egoforedrag ved Tom Kristoffersen: 

Tom ga i sitt foredrag et beskrivende bilde av både oppvekst og familieforhold. Mest tid 

brukte han imidlertid på sitt yrke, hvor han ga en levende beskrivelse av egen yrkeskarriere 

samtidig som han ga tilhørerne et godt innblikk i dannelsen av og utviklingen av NAV. 

Referent 

Olav Aas 

 

Torsdag 23. juni 
St. Hans aften 

Møtefri 

 

Torsdag 30. juni 
Presidenten ønsket medlemmer, gjester og reflektanter velkommen til Presidentskifte-møte. 

 



Gjester: Joran Sørli (reflektant), Anita Johnsen, Ingrid Johnsen og Hans Fredrik Kirsebom fra 

Eiksmarka RK. 

 

3-minutt: Olav Aas hadde dykket litt i gamle referater og trakk frem noen historiske øyeblikk. 

 

Foredrag: Ingrid Johnsen fortalte om sine forventninger til det kommende året som 

utvekslingsstudent i Brasil. Hun var nå vel forberedt, gledet seg til turen og lovet å komme 

tilbake å fortelle om sine opplevelser etter hjemkomsten i 2017. 

 

Presidentskifte: 

Kåre trakk fram noen av høydepunktene fra sitt år som president før han takket av og 

overlot stafettpinnen til Hans Martin. 

Hans Martin takket for tilliten og takket samtidig Kåre for hans store innsats for klubben 

gjennom sitt år som President. 

 

Loddsalg: Det kom inn for kr. 1950,- meget bra! 

 

Fremmøte: 37 medlemmer, det høyeste antall i dette presidentåret. 

Presidenten takket for møtet og ønsket vel hjem. 

 

Referent 

Lars Olborg 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


