
 

 

 

 

Stokke Rotaryklubb 
 

President Kåre Larsen 
 

Månedsbrev november 2015 

 

Torsdag 5. november 
Peismøter 

 

Torsdag 12. november 
Presidenten åpnet møtet med å ønske velkommen og fortelle en morsom historie.  

Det var ingen gjester ut over foredragsholderne Inger Marie Solberg fra Stokke kommune og 

brannsjef Magne Johansen fra Sandefjord brannvesen. 

 

Merkedager: Ingen 

Rotarystoff: 

- Det mangler fortsatt medlemsbilder på hjemmesiden. Fotoseanse etter møtet. 

- Det manglet fortsatt møtereferater fra forrige ukes peismøter 



- Anders Johansen har meldt seg ut av Stokke Rotary grunnet sviktende helse. I et 

hyggelig brev til Presidenten begrunner Anders beslutningen og takker for mange 

gode år i klubben. 

 

3- minutt: Ingen 

 

Foredrag:  

Eldreprosjekt i Stokke kommune med utkjøring av strøsand og sjekk av brannvarslere. 

Inger Marie Solberg orienterte om årets aksjon og takket for at Stokke Rotary stiller opp. 

Målgruppen er eldre over 80 år som utgjør over 200 husstander. I år er det 4. gang aksjonen 

gjennomføres og andre gangen Stokke Rotary deltar. Målet med aksjonen er å redusere 

fallulykker og bedre brannsikkerheten for eldre mennesker. Prosjektet gjennomføres tirsdag 

1. desember med frammøte hos YME (gamle Trafo) kl. 1000. 

Rotarymedlemmer oppfordres til å melde seg med bil. 

Aksjonen gjennomføres i samarbeid med Sandefjord Brannvesen. 

Terje Olav, som er vår kontaktperson for prosjektet, innledet om brannsikkerhet i Norge og 

Magne Johansen holdt et engasjert og interessant foredrag om brannsikkerhet.  

Det ble delt ut informasjonsmateriell til møtedeltagerne. 

 

Det var stor spørrelyst både under og etter foredraget. 

 

Utlodning: Dagens pott ble kr. 1300,- 

Fremmøte: 29 medlemmer 

 

Presidenten avsluttet med takk for fremmøtet og ønsket alle vel hjem. 

     

Referent 

Olav Aas 

 

 

Torsdag 19. november 
Presidenten ønsket velkommen med et visdomsord av Hans Børli. 

Gjester: Kai Skjelbred (reflektant), Vigdis Brean og foredragsholderen Vivil Hunding 

Strømme. 

Merkedager: Hege Wahl fyller og Lars Olborg. 

 

Rotarystoff: 

- Påmeldingsliste for strøsand-dugnad 1. desember sendes rundt og presidenten 

oppfordret medlemmene til å melde seg på. 

- Rapportene fra peismøtene 5. november blir behandlet på styremøtet etter møtet. 



- Så gikk Presidenten over til kveldens hyggeligste begivenhet – utdeling av Paul Harris 

Fellow til Arnfinn Brean.  

Presidenten takket Arnfinn for stor innsats for Rotary gjennom mange år, både i 

klubbens tjeneste som klubbkontakt for ungdomsutvikling og som president i 

2005/06. Også internasjonalt gjennom sine mange reiser og som deltager i Rotary 

Fellowship har Arnfinn bidratt til å sette Stokke Rotary på kartet og formidlet mange 

fine og livfulle reisereportasjer på klubbmøtene. 

 

3 – minutt: Ingen 

 

Foredrag: Ungdom og opplæring v/Vivil Hunding Strømme, rådgiver i NHO Vestfold.   

                 Vivil sitter i Yrkesopplæringsnemda i Vestfold som representant for NHO. 

Vi opplevde en engasjert og interessant foredragsholder hvor organiseringen av 

yrkesopplæringsarbeidet, lovverket og hennes egen rolle i dette viktige arbeidet ble 

belyst. Det har de siste årene blitt satset sterkt på å motivere, spesielt offentlig 

virksomhet, til å øke lærlingeinntaket, noe som har resultert i at en negativ trend i 

lærlingeopptaket er snudd og inntaket er nå stigende. Det er også satset på å fange 

opp elever som av ulike årsaker har falt ut av skolen som er tilbudt opplæring/praksis 

gjennom prosjektet: «lærekandidat med tilpasset opplæring». Dette prosjektet har 

gitt svært positive resultater. Det ble vist en kort film- «Jakten på lærlingelivet» hvor 

flere lærekandidater ga uttrykk for svært positive erfaringer med programmet. 

Presidenten takket for et godt og offensivt foredrag med overrekkelse av den  

tradisjonelle bokgaven. 

 

Utlodning:  kr. 1130,- 

 

Frammøte: 28 medlemmer 

 

Presidenten takket for fremmøtet, minnet om neste møte og ønsket vel hjem. 

 

Referent 

Olav Aas 

 

Torsdag 26. november 
 

Presidenten slo på klokken og ønsket medlemmer, foredragsholdere og Kai Skjelbred 

(reflektant) velkommen. Han åpnet med en humoristisk fortelling om – ja, naturligvis om 

kua.  

Rotarystoff: 

- Det var fortsatt ingen nyheter om prosjekt Lise Davidsen, men det er en mulighet for  

at det kan bli julekonsert med henne julen 2016. 



- Safarimessen går av stabelen 5. og 6. juni 2016 og klubben tar sikte på å delta med en 

stand. 

- Påmeldingen til strøsandprosjektet 1. desember kl. 1000 er tilstrekkelig til å dekke 

behovet. De som har meldt seg på kl. 1000 tirsdag 1. desember bes om å møte på 

YME. 

- Presidenten takket John Einar for den ukentlige varlingen han sender til alle 

medlemmene forut for medlemsmøtene. 

 

3- minutt: Ingen 

 

Foredrag: Lokal mobilisering mot doping i Vestfold v/Therese Torgersen og Tone Grimstad,  

Antidoping Norge. 

Therese Torgersens foredrag omhandlet doping som et voksende samfunnsproblem 

blant gutter i tenårene. Anabole steroider er lett tilgjengelig i treningsmiljøer og på nett og 

er fristende å bruke for ungdommen hvor mer enn 50 % ikke er fornøyde med egen kropp. 

Bruk av anabole steroider (inneholder testosteron) gir sammen med systematisk 

styrketrening kraftig økning i muskelmassen og dermed bedring av selvbildet. Bruken gir 

også bivirkninger som økt aggressivitet, humørsvingninger, angst og kan også føre til infarkt 

og andre hjertelidelser. For noen år siden begynte 20-åringene med anabole steroider, i dag 

er start-alderen 14/15 år, og i enkelte tilfelle helt ned i 13 år.  

Det omsettes for 3 mrd kroner pr år i Norge. 

 Tone Grimstad fortalte en gripende historie om sin stesønn Tord som eksempel på 

hva dopingmisbruk kan føre til. Han var tidlig god i friidrett, drev med kampsport, hadde 

venner og kjæreste. I 2008 begynte han med anabole steroider, som først ble forbudt i 2013. 

Han la om kostholdet, trente mye og gikk på kort tid over fra å være «godgutten» til 

«powertrynet». Mellom dopingkurene ble han etter hvert suicidal, og etter flere forsøk tok 

han sitt eget liv, 19 år gammel. 

Foredragene gjorde et sterkt inntrykk, og begge foredragsholdere fikk en lang og velfortjent 

applaus. 

 

Utlodning: 1130 kroner 

Fremmøte: 28 medlemmer 

 

Presidenten takket for fremmøtet, minnet om neste møte 3. desember, Ungdom og 

opplæring, og ønsket vel hjem. 

 

Referent 

Olav Aas 

 

 

 


