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Torsdag 13. august 
Peismøter 

Torsdag 20. august 
Gjester: Ingen 

Merkedager: Ingen 

Visdomsord fra presidenten: Søren Kierkegaard.  

Egoforedrag: 

Denne gangen var det Giedre sin tur. 

Giedre kommer fra Litauen med ca. 3 mill. innbyggere. Foreldrene levde et vanskelig liv – 

født rett før andre verdenskrig. Moren var pianolærer på musikkhøyskolen og faren var 

bygningsingeniør.  

 

Hun husker en oppvekst hvor livet var preget av å være influert av sovjetregimet med mange 

militærparader og at de måtte rømme tidlig på morgenen til hytta vår for å slippe unna.  



Det var ikke lov å feire jul eller påske, men de feiret jul «i mørket» til tross for at det ble 

utført mange kontroller. 

 

1990- ble et spesielt år i hennes liv: Litauen ble frigjort som selvstendig stat og hun og moren 

fikk visum så de kunne reise til Norge for å besøke tanten. Giedre avsluttet skolen i 1997 og 

søkte seg inn på veterinærstudiet som var starten på 6 spennende år. Det var 6 spennende 

år. Hun var litt usikker på valget av yrket i begynnelsen men hun fant sin plass på det nye -  

smådyrveterinær, mat- og grensekontroll. 

 

Jobbet først i Eukanuba, som fôrrepresentant på høyskolen.  

Søkte så stilling som veterinærsjef på Fiskeridepartementets laboratorium i Vilnius og fikk 

den jobben hvor hun ledet en gruppe med ansatte i et laboratorium. De reiste rundt til 

forskjellig oppdrett og kontrollerte vannkvaliteten og fiskehelse. 

 

Det var vanskelig å forlate en så spennende jobb, men kjærligheten vant og hun flyttet til 

Norge i 2004. Mannen hennes heter Dan Hjorteseth og kommer fra Andebu og hadde 

akkurat kjøpt Solli gård i Stokke. Hun begynte i praksisplass i Tønsberg dyreklinikk, før hun 

jobbet i Royal Canin hvor hun reiste rundt i hele Norge for å bygge relasjoner og holde kurs. 

Hun opplevde de store språk- og kulturforskjellene i Norge. 

 

Så åpnet det seg i 2012 en mulighet for å få jobb i Kystverket som miljørådgiver i Kystverkets 

beredskapssenter i Horten. Her jobber hun med norsk/russisk oljevernsamarbeid. Mye kurs 

og opplæring i Murmansk. 

Hun jobber også med prosjektet «Kartlegging av dumpefeltet for kjemiske stridsmidler i 

Skagerrak» 

 

Hjemme har de 2 barn: Vilma på 1,5 år og Edvard på 8 år. 

Mannen driver Solli gård i Stokke og driver med melk, kjøtt og skoleklassebesøk. De tar imot 

ca.1500 besøk i året. Vi har en kjøttforedlingsbedrift der de parterer kjøtt og produserer 

pølser og pålegg. De har bygget hus ved siden av gården. 

 

Giedre har opplevd mye og holdt sitt egoforedrag i en fin og lystig tone. 

 

Referater fra peismøter 

PR- og kommunikasjon-, Program- og Internasjonal komité refererte. Kameratskap- og 

Medlemskomiteen måtte vi utsette til neste møte. 

Neste møte er presidentens møte. 

Vinlotteriet innbrakte ca. NOK 1300,- 

 

Referent:  Lars Olborg  

 



Torsdag 27. august 

Presidentens møte 

 

Gjester: Ingen 

Merkedager: Ingen 

Historie: Presidenten fortalte en god historie fra Telemark  

Rotarystoff:  

- Vi har fått en henvendelse i forbindelse med trekanttreffet hvor vi er forespurt om vi 

kan bidra med halvparten av en Shelterbox. Dette blir vi med på. 

- Intercitytreff 7/10  med Langøya som tema. 

 

 

Kåre fortalte litt om seg selv. Han fortalte også om hva han tenker om Rotary og hvordan 

klubben vår har vært i utvikling fra han ble medlem. Han mente at «Service above self» sto 

mer sentralt nå enn tidligere. Han mente at vi kanskje burde vurdere å ha et eget prosjekt a 

la vannprosjektet i Burundi. Han gikk igjennom de deler av tre-årsplanen som vi skal 

gjennomføre i hans presidentår. 

 

Ønsker klubben vår å nominere noen til guvernør? 15 september er fristen. Ole Sverre Lund 

er foreslått som kandidat men han har ikke kapasitet nå. Vi har imidlertid andre, gode 

kandidater. Spørsmålet er om vi er klare for en slik oppgave. Klubben har ikke hatt et slikt 

verv men vi er så veldrevet at dette burde være en oppgave vi vil kunne håndtere på en god 

måte? 

 

I forhold til støtten til Lise Davidsen ble det diskutert hvordan vi kan få til det beløpet som 

Lise selv har skissert som behov for den kommende tiden. 

 

Referater fra komiteene. 

Tian – Kameratskapskomiteen. 19. oktober blir guvernørmøtet. 

Tore – medlemskomiteen. Tore la frem en god plan for å både holde på, og rekruttere nye 

medlemmer. Brosjyre. Har vi dette? Den bør sendes til de aktuelle kandidater henvisning til 

hvilken fadder som vil ta kontakt med det potensielle medlemmet. 

 

Vinlotteriet innbrakte ca. NOK 1120,- 

 

3. september er neste møte som er første møte med fokus på ungdom og opplæring.. 

 

Lars Olborg 

Referent 

 

 



 


