
 
 
Referat fra Stokke Rotaryklubb 07.12.2017 

Tilstede: xx  medlemmer, 1 reflektant (Arne Skobba) og president Thomas. 

 

Thomas ønsket velkommen og informerer om Rotarysaker, brev fra AG 

vedrørende gjenetablering av Handicamp på Eidene.   

714 solgte billetter til Lise Davidsenkonsertene, ca 180 billetter igjen.  

Øystein Gjennestad kunne informere om 55 par nye ski til skipoolen, har 20 par 

fra i fjor, totalt 75 par! 

 

Merkedager: Steinar Holme 70 år 5.12. 

 

Kveldens foredragsholder var Fredrik Wedel Jarlsberg som med sitt 

lysbildekåseri fortalte om sykkelturer og opplevelser i Asia.  Han ble bitt av 

sykkelbasillen og har gjennomført ca 30 turer i Europa og har vært 5 ganger i 

Asia sist i 2017 i Vietnam og Kambodsja.  Han fortalte om sine oppleveser og 

om landenes historie, om Vietnamkrigen og utrenskningene i Kambodsja.  

 

Dagens vinlotteri : 1800 kr. 

 

Foredragsholder neste møte skulle være Erik N. hansenhar pådratt seg 

kragenbensbrudd så Svein Bergsholm stepper inn og forteller om Stokke 

historielag.  

Referent: Einar Koren 

 
Referat fra Stokke Rotaryklubb 14.12.2017 

Tilstede: 25 medlemmer, 1 reflektant og president Thomas. 

 

Thomas ønsker velkommen og informerer om Rotarystoff: 

Nyttårskonsert fredag er nå utsolgt. Ikke mnage biletter igjen til 

lørdagskonserten. 

Kai er intervjuet av NRK angående konserten. 

 

Øystein, Tore og Bjørn Erik monterte bindinger på ski som skal til Skipoolen. 

 

Angående vannprosjektet i Burundi så er det søkt om feil midler. Vi får uansett 



disse og kan bruke de på noe annet. Forslag er å hjelpe en av de trengende 

familiene i Litauen. Edrund kontaktes. 

 

Svein Erik forteller fra historielaget 

 

Stokke historielag stiftet i 1950 med Kristian Markussen som formann. 

 

Kristian Lindbo var en av de første som talte hos historielaget. Han var med å 

stifte Tønsberg Rotaryklubb i 1931. Han var direktør i Vestfold kraftselskap og 

oprinnelig sivilingeniør.  

 

De første møtene i Stokke historielag bel avholdt på Voll forsamlingshus som lå 

omtrent der rådhuset ligger i dag. På det første møtet møtte 60 stk opp og 30 av 

disse tegnet seg som medlemmer første kvelden. 

 

En av de neste møtene ble en dugnad i Melsomskogen hvor de ryddet ved 

steinsettingene der. 

 

I  1952 arrangerte historielaget en bygdehistotisk dag i oktober. Da ble det levert 

inn over 800 gjenstander og Stokkesangen ble laget. 

 

Bygdetunet var først under historielagets ansvar. 

Det hvite Hauanhuset var det føste som ble flyttet his i 1978 fra Hauan gård i 

Arnadal. 

I 1990 ble bygdetunet en egen stiftelse. 

I 1992 Ble låven satt opp 

1995 fikk bygdetunet en egen museumsleder.   

 

Bjerkneshuset som inneholder landhandler, skole og lekemuseum har stått i  

Bokemoa siden rundt 1850. 

 

I nyere tid har bryggerhuset, smia og vognskjulet kommet på plass. 

 

I 2008 fikk Stokke Historielag Stokke RK sin ærespris. 

 

Dagens vinlotteri : 1580 kr. 

 

Neste møte julemøte 

 

Minner om medlemsfest 9. februar. 

 

 

Referent Kristin Strand 



 

Referat fra Stokke Rotaryklubb 21.12.2017 
 

 

Tilstede: xx medlemmer 

 

President Thomas ønsket velkommen til julemøte. 

Ikke mange billettene igjen til Lise Davidsenkonsertene, Thomas regnet med at 

det ikke skulle være noe problem å få solgt alle. 

 

Arne Skobba ble tatt opp som medlem og ble ønsket velkommen. 

 

Julemøtet ble holdt på tradisjonelt vis med julegrøt, julesanger med Brit Menes 

Arnesen ved pianoet og hun leste også juleevangeliet for oss. 

 

Dagens vinlotteri: 1920 kr. 

 

Neste møte er 4. januar 2018 med «nytt fra mitt yrke» v/Hans Martin Bærefjell. 

 

Referent: Einar Koren  


