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Møtedato: 1.12.16 
 

Presidenten innledet med  å ønske Solveig Olsen  og Jan Brendalsmo (foredragsholder) velkommen.  

Merkedager: 

Steinar Holme 69 år 

Rotarystoff: 

Intercity møte i Sandefjord, foreleser er tidligere direktør på Torp? 

Helge Klingberg – kongens fortjenestemedalje. 

Ekstrakonsert med Lise Davidsen, fortsatt billetter ledig til konsert kl. 17. 

Foredrag: 

Vestfold middelalderkirker 500 år på 50 minutter. Foredragsholder Jan Brendalsmo. 

Vestfold har størst samling av middelalderkirker i stein. Kongene var de første som startet å bygge kirker rundt i 

Norge. På 1000 tallet ble de første bispedømmer grunnlagt. Oslo, Trondheim, Bergen osv. Nidaros 

erkebispedømme ble opprettet i 1152-1153 da paven ønsket å styrke det norske kongedømme.  

Foredraget var meget interessant og godt fortalt. 

Frammøte: 

Ca 35 stk. inklusive gjester 

 

Møtedato: 8.12.16 

Presidenten ønsket velkommen og åpnet som vanlig møtet med et sitat fra idretten, denne 

gangen av Rune Bratset. 

Gjester:  Ingen 

Rotarystoff: 

- Konsert med Lise Davidsen 

Siste forestilling er utsolgt, men det er fortsatt over 200 billetter igjen på 

ekstraforestillingen kl. 1700. Kai orienterte kort om konserten og oppfordret 

medlemmene om å melde seg som frivillige. 

- Ryla 2017 



Det arrangeres Ryla-seminar på Gavelstad 7. – 10. mars 2017 og Stokke Rotary 

ønsker å sende en kandidat. Medlemmene oppfordres til å komme opp med 

potensielle kandidater og oversende disse til Tore innen 10. januar. 

- Medlemsprosessen 

Vidar orienterte. Det er kommet inn godt med forslag, og det er nesten 50 

potensielle medlemmer på listen. Det vil utarbeides brev fra Presidenten, og dette vil 

sammen med Rotary brosjyremateriell, overleveres til fadderne som selv vil kontakte 

potensielle medlemmer. Ett av møtene i mars 2017 vil ha program som vil være 

spesielt myntet på reflektantene. 

 

3 – minutt: 

Tian snakket om produksjon og omsetning av grønnsaker i Norge.  

Det er et stort svinn som skyldes frasortering av store mengder fullt spiselige grønnsaker. 

Eksempler: 25 000 tonn gulrot tas opp årlig og av dette går bare 16 800 tonn til butikk - av 

42 000 tonn poteter havner bare 27 000 tonn i butikken. 

Det er et stort potensial før økt salg innenfor dagens dyrkede arealer, men dagens 

kvalitetskrav på utseende av grønnsakene hindrer dette. 

 

Uregoforedrag av Arnfinn Brean: 

Arnfinn holdt et engasjerende foredrag under tittelen «Meg selv før og nå».  

Han ble født i 1938 han ga en innsiktsfull beskrivelse av Norge i hans barne- og ungdomstid 

og den enorme utvikling som har skjedd siden. 

Han vokste opp på Røros, og Bergstaden har vært sentral i Arnfinns liv gjennom alle år, selv 

om han etter hvert flyttet fra byen. Røros kom på UNESCOs liste allerede i 1980 og Arnfinn 

ga en beskrivende presentasjon av byen og kulturen som ikke etterlot noen tvil om at Røros 

er stedet i hans hjerte. 

I barneskolen var Arnfinn skoleflink og kom så lett til kunnskap at han ikke hadde behov for å 

legge ned noe arbeid i lekselesing. Han trodde det var like lett på realskolen, og resultatet 

var at han måtte ta flere år to ganger. Han passerte deretter testene på flyskolen. Han 

passerte nåløyet, men var så ung at han ble anbefalt å vente ett år. Han begynte på 

handelsskolen i Trondheim og deretter ble det militæret. Etter en tid i Røros kommune og 

folkehøyskole i Stockholm, fikk han lyst på å studere, og han tok gymnaset på ett år. 

I 1963 traff han sin kone Vigdis, og etterhvert ble det 4 barn. 

Arnfinn arbeidet i Vestfold fylkeskommune i 30 år, fra 1976 som fylkesskolesjef og i årene 

hans der var det stor utbygging og store endringer i skolen. 

Han bor i Stokke og trives godt her, reiser mye, men tilbringer også mye tid på stedet i sitt 

hjerte – Røros. 

Hobbier: Jakt, fiske og ski 

  

Utlodning: 

Utlodningen innbrakte denne gang kr 1.590,-. 



 

Presidenten takket for fremmøtet, ønsket alle vel hjem og minnet om at neste møte var 

julemøte.  

 

Møtedato: 15.12.16 (Julemøte) 
Presidenten ønsket velkommen til et godt besøkt julemøte. 

 

Gjester:  

Det var ingen gjester 

 

Merkedager:   

Thomas Revetal Kolbekk fyller 47 år 27.12, Helge Klingberg 76 år 28.12, John Johnsen 82 år 30.12 og  

Mona Bondevik 58 år 31.12. 

 

Rotarystoff: 

 Konsertene i Stokke kirke med Lise Davidsen og venner 22. desember  trenger flere 

vaktmannskaper. Påmeldingsliste ble sendt rundt. 

Publikum oppfordres til å parkere på parkeringsplassen ved jernbanen. Plassen ved kirken 

blir stengt for konserten kl. 17. 

 

Kameratskapskomiteen v/Roar var ansvarlig for gjennomføring av den tradisjonelle delen av 

julemøtet som besto av sang, servering av risgrøt og lesing av juleevangeliet. I år var det også lagt inn 

en liten quiz. 

Julegrøten smakte som vanlig utmerket, og ble tradisjonen tro servert med smør og sukker m/kanel. 

Helge Klingberg leste juleevangeliet, og denne delen av møtet ble avsluttet med stående sang av 

Deilig er jorden. 

 

Utlodning:   

Det kom inn 1810 kroner som er 150 kr. mer enn i 2015. 

 

Avslutning: 

Presidenten takket kameratskapskomiteen for et hyggelig og velsmakende møte, og ønsket alle  

God Jul. 

I fravær av innkommende president ønsket sekretæren presidenten m/familie God Jul. 

Møtedato: 22.12.16 
 

JULEKONSERT I STOKKE KIRKE - LISE DAVIDSEN OG VENNER 

På grunn av stor pågang ble det avholdt 2 konserter – kl. 1700 og 1930. Referenten var selv 

på den siste, og allerede i køen på kirketrappen da vi overhørte begeistringen fra utgående 

kø fra første forestilling, skjønte vi at vi var på vei inn til noe stort.  

Og stort ble det – en fantastisk konsert og en opplevelse som vil bli husket! 



 

Etter konserten overrakte ordfører Erlend Larsen Stokke kommunes kulturpris til Lise 

Davidsen, og to ekstranummer senere ble en takknemlig Lise tildelt Stokke Rotaryklubbs 

ærespris av President Hans Martin. 

Takk til arrangementskomiteen med Kai i spissen for en knirkefri gjennomføring! 

 


