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Torsdag 4. august 
Møtet ble ledet av sekretæren, Lars Olborg som vikar for presidenten. 

 

Merkedager: Kjell Konglevoll 1/8 og Ola Bjørnstad 4/8, begge 75 år. 

 

Rotarysaker: Kristin Sunde Eriksen orienterte om vår utvekslingsstudent fra Brasil som blir 

tatt i mot på Torp 9/8.   

Hun oppfordret til medlemsansvar og ba medlemmene komme med innspill til aktiviteter, 

særlig i skoleferien nå i høst siden dette er i startfasen av utvekslingsstudents opphold. 

 

Hovedprogram: Urego-foredrag av Helge Klingberg. 

Født og oppvokst i Porsgrunn.  Far jobbet på Hydro, mor var hjemmeværende. Tidlig med i 

gårdsdrift på tante og onkels gårdsbruk.  Tok realskole og var bestemt på å bli gartner.  Vært 

speider siden han var 11 år og har vært speiderleder i Skjee i 30 år. Har gjennom hele livet 

dyrket friluftsliv, særlig har Hardangervidda vært et ettertraktet mål. 

 



Fikk etter hvert plass på Gjennestad Hagebruksskole hvor han gikk to år før militærtjeneste, 

deretter utenlandsopphold i Tyskland.  Bestemte seg for å bli landskapsarkitekt, og tok 

artium på ett år for å få studiekompetanse. 

 

Giftet seg med Karin i 1964, og studerte landskapsarkitektur på Ås.  Etter studiene fikk Helge 

lærerjobb på Gjennestad.  Skrev flere fagbøker. 

 

Kjøpt hus og har bodd på Ragnhildrød i 40 år.  3 barn.  Ansatt som kirkegårdskonsulent med 

hjemmekontor.  Det er bare 4-5 kommuner i landet Helge ikke har besøkt gjennom sitt 30-

årige arbeid med kirkegårder.  Undervist på Ås landbrukshøyskole (professor II).  Skrevet 

flere bøker om emnet.   

 

Fritidsinteresser: Hestehold (Fjordhest), lager kniver, friluftsliv, Rotary (medlem siden 1984), 

Skjee-stua (dugnad, ”ryddegutt”), Menighetsrådet og Menighetsbladet. Sterkt knyttet til 

Skjee kirke (klokker i 30 år). Glad i å synge.  Skrevet en ny bok som er under utgivelse. 

 

Helges urego-fordrag var morsomt, åpenhjertelig og interessant og høstet velfortjent 

applaus. 

 

Referent 

Kåre Bjelland  

 

Torsdag 11. august – Guvernørmøte 
Møte og festmiddag ble avholdt i møtesalen på Stokke Bygdetun med over 50 deltagere. 

I tillegg til Guvernør Sigurd Arbo Høeg og fruen Nina deltok også Assisterende Guvernør 

Morten Svagård fra Horten Rotaryklubb. 

Utvekslingsstudenten André som hadde kommet fra Brasil 2 dager før møtet var også 

tilstede.  

Presidenten ønsket velkommen til møte og festmiddag. 

 

Opptak av nytt Rotarymedlem: 

Joran Sørli ble ønsket spesielt velkommen til opptak som nytt rotarymedlem. Vidar 

gjennomgikk Rotarys formål og 4- spørsmålsprøven, og deretter ble Joran behørlig 

presentert av fadderen, Thomas Revetal før det formelle opptaket ble foretatt av 

Presidenten.  

 

3- minutt: 

Ole Sverre holdt et tankevekkende 3- minutt om demokratiet som styreform i en 

internasjonalt turbulent tid. 

 

Guvernørens tale: 



Sigurd Arbo Høeg som er født i 1961 har vært medlem i Larvik rotaryklubb i 15 år.  

Han gratulerte Joran som nyopptatt rotarymedlem og ønsket André velkommen. 

Stokke Rotary var den første klubben han besøkte i sitt guvernørår. 

Temaet for foredraget var «En reise i Rotary» og han ga på en rolig, morsom og 

overbevisende måte en rekke eksempler på åpenhet, effektivitet, avbyråkratisering og 

muligheter i Rotary.  

Presidenten takket Guvernøren og minnet om at neste møte var peismøte. 

 

Festmiddag: 

Klubbkomiteen hadde gjort en stor innsats og dekket til fest. 

Kai var toastmaster og ledet oss gjennom kvelden med stø hånd. 

Tradisjonen tro var Helge forsanger på «Velkommen til bords» og «Rotarysang». 

Kilen Catering stilte med kokk og serveringspersonell, og både mat og service ble satt pris på 

av festdeltagerne med lang applaus. 

Guvernøren takket for maten og en hyggelig kveld, og fremhevet Stokke Rotaryklubb som en 

meget velfungerende klubb.  

 

Referent 

Olav Aas 

 

Torsdag 18. august 
Peismøter 

 

Torsdag 25. august 
Besøk ved Færder nasjonalparksenter på Verdens Ende.   
Totalt sett var det dessverre litt for få rotarianere og ledsagere som hadde anledning til å 

møte frem, til et nytt og spennende senter, men kan det kan kanskje skyldes været. 

Daglig leder på Nasjonalparksenteret, Bente Molvik, orienterte først om etableringen og drift 

av senteret. 

Gruppen ble delt, og den ene halvparten av gruppen gikk ned i underetasjen, hvor det er en 

interaktiv digital utstilling som handler om livet i nasjonalparken.  Rotunden i første etasje er 

viet livet under vann, hvor vi ved hjelp av håndbevegelser har mulighet for å påvirke den 

digitale utstillingen, og kunne foreta en interaktiv opprydding under vann. 

I annen etasje er det panoramautsikt over nasjonalparken, og hver av oss fikk utlevert et 

nettbrett som ga mulighet for mer informasjon og fordypning om liv og virke i 

nasjonalparken, både under og over vann.  I tillegg ga nettbrettet mulighet for å ta en quiz 

for å teste sine kunnskaper.   

Presidenten avsluttet møte med å takke for at vi fikk komme, og representantene fra 

Nasjonalparksenteret fikk velfortjent applaus. 

Referent 

Kåre Bjelland 



 

 

 

 

 

 


