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Torsdag 7. september 
 

President Thomas åpnet med å ønske velkommen til et godt besøkt møte, spesiell 

velkommen til dagens foredragsholder Harald Kaasa Hammer og gjest Elisabeth Lund. 

 



Rotarysaker:  

- Helgens Distriktskonfersanse i regi av Tønsberg Rotaryklubb var godt besøkt med 9 

deltagere fra Stokke. Konferansen hadde bra program og vel gjennomført. 

- Thomas opplyste at Kai hadde fått avtale om 2 nyttårskonserter med Lise Davidsen i 

Stokke kirke, fredag 6. og lørdag 7. januar. Det vil kunne selges i alt 800 billetter. 

- En stor delegasjon medlemmer reiser til Hjo i morgen 8. september. 

  

3 – minutt:  

Kjell Skeie holdt et underholdende foredrag med gode historier fra Stryn.  Stor stemning! 

 

Foredrag:  

Kveldens foredragsholder Harald Kaasa Hammer er rotarymedlem fra Ferder Rotary og var 

president der i 2009/2010. Foredraget hadde tittelen «Reformasjonen i 500 år», og den 

sentrale personen ble da naturlig nok Martin Luther, som i 1617 slo opp sine 95 teser på 

kirkedøren i slottskirken i Wittenberg 

Foredragsholderen ga en svært interessant og levende skildring av Martin Luthers liv, hans 

betydning for utviklingen av protestantismen, forholdet til katolisismen, og innvirkningen på 

Europas kultur og historie. 

Harald Kaasa Hammer fikk stor applaus, og ble takket av presidenten med rosende ord og 

bokgave.  

 

Trekning: Dagens omsetning ble kr. 1450,-. 

 

Neste møte: Dugnad på Sundåsen. 

 

Torsdag 14. september 

 
17 medlemmer møtte frem på årets høstdugnad på Sundåsen.  Dugnaden ble som vanlig 

ledet av Bjørn Erik Eriksen.    

Dagens arbeid besto stort sett av å rake, rydde og koste rundt kanonstillingene, og klippe 

mindre busker i området samt rydding av stien ned til Bogen.  

Kameratskapskomitéen sørget for servering av kringle, kaffe og mineralvann til de 

fremmøtte.  

 

Torsdag 21. september 

 

Thomas åpnet møtet ved å ønske alle velkommen. 

Gjester: Micha Kuiper, Brit Sørhaug, Guro Gjein Olborg og Vigdis Brean.  

Foredragsholder: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch. 

 



Merkedager: Tore Johnsen 47 år 14. september 

    Kristin Sunde Eriksen 48 år 22. september 

    Arnfinn Brean 79 år 30. september 

 

Rotarysaker: 

- Thomas rapporterte om en fin tur til Hjo med god deltagelse fra Stokke. 

Bra opplegg, hyggelig selskap og gode opplevelser. Fikk også en god 

gjennomgang av det nye Burundi-prosjektet.  

- Thomas og 3 andre fra Stokke Rotary har deltatt på et meget nyttig TRF-

kurs. 

- Det er fortsatt noe svak påmelding til Guvernørmiddagen 5. oktober. 

Påmeldingslisten ble sendt rund. 

 

Foredrag: Nye Sandefjord – Hva nå? 

 

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch snakket om kortsiktige og langsiktige muligheter 

og utfordringer og i den nye «storkommunen». Det er 9 måneder siden 

oppstarten av nye Sandefjord, og det er en utfordrende prosess når 5500 

ansatte og politikere, systemer og arbeidsmåter fra 3 kommuner med ulike 

kulturer skal samordnes og samkjøres. 

Utfordringen er blitt forsterket ved varslersaken og at rådmannen har vært 

sykmeldt i en lengre periode. Sandefjord er imidlertid en robust kommune som 

er klar til å møte fremtiden, og ordføreren snakket engasjert om viktige 

områder for kommunen i tiden fremover: 

- Nye områder for bolig -og næringsutvikling – herunder Sundland og 

Borgeskogen og Torp øst. 

- Gamle Stokke rådhus hvor det nå blir 130 arbeidsplasser mot 90 i gamle 

Stokke kommune 

- Helse, sosial og omsorg med spesiell vekt på nytt tilbud for stokkefolk på 

nytt sosialmedisinsk senter.  

- Utfordringer på Fossnes-sentret hvor det er behov for opprydding i 

bygningsmasse og organisering. 

- Kommunale avgifter hvor Sandefjord har hatt de laveste avgiftene i 

Vestfold 



- Idretten i gamle Sandefjord har hatt bedre kommunale tilskudd enn i 

Stokke og stokkeidretten vil merke en bedring.  

- Veibygging, kollektivtransport og jernbaneutbygging. Målsettingen er å 

bedre kollektivtilbudet mot Sandefjord. Ordføreren snakket også om 

ønsker og prioriteringer i intercityprosjektet og veiutbygging. 

- Den nye kommunen ønsker å legge forholdene til rette for tiltrekke seg 

flere arbeidsplasser, både private og statlige. 

 

Det var stor spørrelyst i forsamlingen etter et engasjert foredrag. 

 

Utlodding: Svært godt resultat – kr. 2270,- 

 

 

Torsdag 28. september 

Gjester: Helene Kolbekk, Henrik Olborg, Vigdis Brean, Arnt Einar Revetal samt 

Bjørg Austerheim 

Denne torsdagen var det bedriftsbesøk på Skjee Samdrift DA altså «farmen» til 

Kåre Larsen. Vi ble tatt imot av Elisabeth og Kåre samt Ole Kristian Bruserud. 

Stokke Rotary hadde besøkt gården før men det var helt tilbake i mars 2004. 

Her vil nok noen si: Du verden hvor fort tiden går. Er det virkelig så lenge siden. 

Kåre tok os raskt gjennom historien til gården som er først omtalt på 

begynnelsen av 1700 tallet. Kåre sin slekt har hatt gården siden 1878 da den ble 

kjøpt av Kåres oldefar. Elisabeth og Kåre overtok i 1990 og har siden kjøpt to 

nabogårder, Søndre Holt samt Holtan. Gården er nå på 330da jord og 600da 

utmark. 

I starten var det Elisabeth, Kåre samt en ansatt som drev med melkeproduksjon 

i båsfjøs. Det var både slitsomt og ga dårlig økonomi så i 2003 ble det etablert 

en samdrift med 2 andre bruk. Denne samdriften opphørte i 2014 og Ole 

Kristian Bruserud kom inn i stedet. Det ble også samtidig investert i en 

melkerobot. De bygde samtidig om det gamle båsfjøset til oksefjøs slik at alle 

kalver som blir født på gården blir nå avlet opp. Det gjør at det blir produsert 

mellom 25 og 30tonn kjøtt og 600tonn melk. Det er i overkant 70 melkekuer og 

ca. 220 dyr totalt på gården. Det fødes mellom 90 og 100 kalver i året og slaktes 

like mange dyr.  



For ca. 1 år siden var Vidar Helgesen på besøk. Dette skyldes måte de løser 

klimaproblemet. Husdyrgjødsla går til Greve Biogass. Gården leverer fra seg 

4000 tonn husdyrgjødsel og får tilbake 2200 tonn biogjødsel. Den gjødsla som 

går til Greve Biogass omvandles slik at 100 biler kan kjøre 15-18000 km i året på 

dette. NRF kua som de har er svært klimaeffektiv kjøtt og melkeprodusent. Ei 

ammeku produserer en kalv i året mens kuene på gården i tillegg til kalven gis 

nesten 9000 liter med melk For å holde drifta i gang starter de opp kl.: 06:15 og 

holder på til 16:15 da fortsetter kun den som har kveldsvakta og siste sjekk er 

mellom 23:00 og 24:00. Det er for å sjekke om alt er bra med de dyra som 

venter på kalving. Det blir altså en lang dag. Kåre kunne fortelle at i år hadde 

han og Elisabeth hatt 2 uker med ferie. Vi var enige i at det er imponerende at 

noen vil holde på med slikt arbeid. Det ligger et stort ansvar på bonden som 

steller med levende dyr. 

En stor takk for besøket til Elisabeth, Kåre samt Ole Kristian   

  

 

 

 

 

 


