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Torsdag 3. mars 
Presidenten ønsket velkommen og åpnet møte med å lese et dikt med et ”vårlig” tema. 

Gjester:   

Hege Lier og Anna Torp (foredragsholdere), Egil Karlsen, Joran Sørli, Per-Eivind Johansen og 

Øystein Gjennestad (reflektanter). 

Rotarystoff: 

Tom Kristoffersen og Jan Hilleren har takket ja til å bli medlemmer av klubben. 

Tore Johnsen orienterte om den medlemsundersøkelsen som skal gjennomføres nå i vår.  

Det er en web-basert undersøkelse med 27 spørsmål som medlemmene oppfordres til å 

svare på. Medlemmene vil motta en e-post med en link til undersøkelsen som må 

gjennomføres innen en uke. 

 

Årets Handicamp er avlyst p.g.a. usikkerhet om tilgjengeligheten til Haraldvangen. 

Vi er invitert til inter-city møte i Sandefjord hvor temaet er den nye storkommunen. 

 



Foredrag: 

Dagens tema var ungdomsbedrift og Hege Lier fra Kragerø videregående skole innledet med 

å vise til den politiske og næringsmessige forankringen ungdomsbedrifter har og fortalte om 

sitt engasjement med slike prosjekter i skolen. 

 

Anna Torp har vært deltaker i en ungdomsbedrift fra Kragerø videregående skole. Deres 

produkt var en vannresistent, elektrisk kalesje til elektriske rullestoler.  Gruppen ble til slutt 

nr. 3 i konkurransen om å være beste ungdomsbedrift i Norge.  I NM deltok det hele 17.000 

elever fra hele Norge. 

 

Hege Lier viste til slutt frem en del produkter som var utviklet av forskjellige 

ungdomsbedrifter i Norge. 

 

Vi fikk innblikk i et viktig arbeid med særdeles engasjerte og flinke foredragsholdere. 

 

Utlodningen innbrakte kr 1.140,-. 

 

Presidenten takket for fremmøtet og ønsket velkommen hjem. 

 

Referent 

Kåre Bjelland 

 

Torsdag 10. mars 
Presidenten ønsket velkommen og åpnet møtet med et sitat av Francis Bacon. 

Gjester:   

Frode Hestnes (foredragsholder), Egil Karlsen, Jan Hillern og Per-Eivind Johansen 

(reflektanter). 

Rotarystoff: 

Presidenten meddelte at 4 nye medlemmer vil bli tatt opp på neste møte. 

Han minnet videre om medlemsundersøkelsen som er utsendt og oppfordret alle til å svare 

på denne. 

Han refererte takkebrev fra Rotary Foundation for 103 dollar pr. medlem som er klubbens 

bidrag til fondet.  (Kassereren opplyste at vi egentlig har sendt 65 dollar pr. medlem). 

 

Ole Sverre orienterte om ungdomsutvekslingen.  Vi skal sende ut en ungdom og motta en.  

Det har vært sterk konkurranse om å få tilbud om å reise ut, og valget har falt på Ingrid, 

datter til Tore Johnsen.  Ingrid ønsket primært å komme til USA, men har fått tilbud om å 

reise til Brasil, et spennende land.  Vi vet ennå ikke hvem som kommer til oss, men Ole 

Sverre oppfordret medlemmene til å tenke på om man kan være vertsfamilie.  Han 



presiserte at selv om han har ansvar for ungdomsutveksling i klubben, er dette et 

klubbansvar. 

Foredrag: 

Dagens tema var Vestfoldskolen 2020, og leder av hovedutvalget for videreutdanning i 

Vestfold fylke, Frode Hestnes, holdt et interessant foredrag om temaet.  

Han innledet ved å gjennomgå fakta om utdanningssektoren i Vestfold, og listet deretter opp 

en del utfordringer som man har i de videregående skolene i Vestfold i dag.  Han gikk 

deretter gjennom alle disse utfordringsområdene og skisserte løsninger på det enkelte 

område.  Han ser meget optimistisk på fremtiden for utdanning av unge mennesker i 

Vestfold frem mot 2020. 

Dette var siste del i fordragserien om ungdom og utdanning, og presidenten takket for et 

meget interessant avslutningsinnlegg. 

Utlodning: 

Utlodningen innbrakte denne gang kr 1.510,-. 

 

Referent 

Kåre Bjelland  

 

Torsdag 17.mars 
Presidenten ønsket velkommen og innledet med et sitat fra Mahatma Gandhi: ”Først 

ignorerer de deg, så ler de av deg, så sloss de med deg og så vinner du”, og fra Albert 

Aaberg: ”Om en alltid har det bra, merker man det ikke.  Derfor bør man innimellom ikke ha 

det så bra”. 

 

Merkedager: Roar Antonsen 49 år 19/3 

 

Rotarysaker: 

- Tian holdt 3-minutt.  Han har vært medlem siden 1996, og har alltid følt seg 

velkommen i klubben.  Han fremholdt viktigheten av å ta godt i mot de medlemmene 

som tas opp, slik at de føler seg velkomne fra første dag. 

 

- Vidar orienterte om trivselsundersøkelsen.  Medlemskomiteen vil analysere 

resultatene og legge dette frem for styret.  Resultatene vil bli tema i et senere 

medlemsmøte. 

 

Dette var en meget god Rotary-dag med opptak av hele fire nye medlemmer:  

Jan Hilleren, 50 år, født på Lillehammer, bor i Blåkollveien på Vear.  Hans fagområde er 

logistikk, toll og transport.  Nå forward manager hos Kongsberg Maritime, Horten.  

Fadder: Vidar Aarvold 



 

Tom Kristoffersen, 64 år, siv.økonom, bosatt i Blåkollveien på Vear.  Har hatt diverse ledende 

stillinger innenfor offentlig forvaltning, bl.a. rådmann i Fyresdal kommune.  Han er nå 

avdelingsdirektør i NAV, Buskerud.  

Fadder: Jan Magnus Jahnsen 

 

Øystein Gjennestad, 51 år, bosatt i sitt barndomshjem i Hareveien.  Tidligere bosatt i 

Lillehammer.  Lærer med tilleggsutdannelse i skoleledelse.  Vært rektor både i Lillehammer 

og Sandefjord, og er nå avdelingsleder ved Fevang skole.  

Fadder: Bjørn Erik Eriksen. 

 

Per Eivind Johansen, 70 år, bosatt i Vadumåsen. Lektor, med tidligere ansettelse på Stokke 

ungdomsskole og i Sandfjord.  Lang politisk erfaring med 16 år som ordfører i Stokke og 8 år 

som fylkesordfører.  Fadder: 

Thomas Revetal Kolbekk. 

 

Helge Klingberg leste Rotarys formålsparagraf og 4-spørsmålsprøven, og presidenten satte 

på rotarynålene og overleverte rotaryhåndboken.  Alle de nye medlemmene takket for 

tilliten. 

 

- Kai Ravnsborg-Gjertsen orienterte om polio, først om selve sykdommen og så om 

Polio+.  Polio er i ferd med å bli utryddet, det er nå bare noen få tilfeller i de 

vanskeligste områdene som er Afghanistan, Pakistan og Nigeria. 

 

- Innkommende president Hans Martin Bærefjell orienterte om sine foreløpige planer 

for neste rotaryår. Den nye verdenspresidentens valgspråk er ”Rotary serving 

humanity”.  Satsningsområdene er å styrke klubbene, det humanitære arbeidet og 

rotarys omdømme. 

 

Utlodning: Innkommet kr 1.440,- som går til Polio+. 

 

Referent 

Kåre Bjelland 

 

 

Torsdag 24.mars 
Skjærtorsdag -  Møtefri 

 

 

Torsdag 31. mars 
Presidenten ønsket velkommen og serverte gode visdomsord. 



 

Gjester:    Reflektant Knut Larvåg 

 

Merkedager:  Jan Hilleren 50 år 6/4   

 Olav Aas 73 år 6/4 

 

Foredrag: Informasjon om Rotary og Rotarys internasjonale arrangementer og tilbud. 

Det var Internasjonal komite som var ansvarlig for møtet. Komiteen orienterte om Rotary 

Convention, Rotary foundation (TRF) og ungdomsutveksling. 

 

Rotary Convention v/ Gro: 

- Skjer årlig i juni 

- Åpent for medlem og ektefelle på alle arrangementer 

- Rullerer i hele verden 

- Viktig å melde seg på tidlig, da får man også rabatt på påmelding og man kan får godt 

utvalg i hoteller  

- I år i Soul – 40.000 påmeldte  

- Atlanta 2017 

- Hamburg 1-5 juni 2018 

 

Rotary International sommerleir v/Gro 

- Mange ulike muligheter for ungdom 

- 15 – 20 år 

- 14 dager varighet.  

- 150 euro + reise  

-  

 

 

TRS = The Rotary Fundation = Rotaryfondet v/ Helge Klingberg 

- Etablert 1917 

- Utelukkende ”frivillige” bidrag fra foreningene.   

- Oppfordres til å betale 100 dollar pr medlem – I Stokke RK sender vi 65 dollar pr 

medlem. 

- (Vårt distrikt 2290 er: Agder fylkene, Telemark og Vestfold)  

 

 

 

Ungdomsutveksling v/Brit 

- Utveksling  

- 7000 ungdommer hvert år 

- Sterkt nettverk – klubben står bak 



- Alle har sin veileder 

- Bor hos 3 vertsfamilier hvert år  

- Arrangerer lengre tur på slutten av året 

- Distrikt 2290 – sender 10 ungdommer hvert år 

- Skal være mellom 16 og 18 år når du søker  

- Søknadsfrist november, året før til klubben  

- Du kan ikke nødvendigvis velge land 

- Obligatorisk skolegang, ikke et ferieår 

- Skal delta på felles arrangementer som Rotary arrangerer  

- Koster ca. kr. 20 000 pr år – som klubben vår dekker 

- 4 ord som er forbudt: 4xD driving, drugs, dope and dating  

- Er hele klubbens ansvar  

 

Georgiastipendiet - Rotary Ungdomsutbyte i staten Georgia v/Brit 

- Student i ett år.  

- Alle kostander dekkes, bor på campus 

- 1 søker fra vårt distrikt 

- Olav Aas sin sønn deltok i 1991 – flott år. 

 

World Affairs Seminar v/Brit 

- World Affairs Seminar (WAS): Hvert seminar har motto som angår fred og 

konfliktløsning. Seminaret samler ungdom fra hele verden til å oppleve 

fremtredende, internasjonale forelesere. 

- Kort stipend som kan søkes av ungdom over 18 år 

- I Wisconsin US i juni 

 

Enda mage muligheter finnes – mer informasjon på internett.  

 

Utlodning:  Det kom inn 1750 kr på loddsalget. 

  

Frammøte: 31 medlemmer og 1 reflektant.  

 

Presidenten takket de fremmøtte og ønsket vel hjem.  

 

Referent 

John Sverre F. Dahl 

 

 

 


