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Torsdag 2. november 

 

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

velkommen til dagens foredragsholder Terje Axelsen og Arne Skobba fra Lund RK som nå har 

flyttet til Stokke. 

Det var ingen merkedager denne uken. Kun to av medlemmene har gebursdag i november! 

 

Rotarysaker: 

• Lars orienterte kort om nyttårskonserten med Lise. Det er så langt solgt over 350 

billetter. Det er trykket opp infoark som også vil bli distribuert som vedlegg til mail. 

Ellers jobbes det med å kontakte ulike media. 

• Kirsten informerte om at vi nå hadde fått en søker til utvekslingsstudent, Mina Elise 

Åsrum fra Re, som er godkjent. Dermed blir det utveksling i 2018 – 2019. Vi trenger 2 

-3 vertsfamilier. 

• Vi har fått kandidat til GSE light i Hjo. Det er Signe Hultgren fra Bygdetunet. 

• 8 personer har meldt seg til prosjekt eldresikkerhet for å kjøre ut røykvarslerbatterier 

og sand, men vi trenger et per personer til. 

 

Foredrag: 

Terje Axelsen fortalte om Gjennestadvannet. Han er ivrig ornitolog, og tilbringer mye 

tid der og på Sundåsen. 

Gjennestadvannet er en perle for de som er interessert i fugler og innsekter. Det er et 

av få slike steder på innsiden av Raet, og burde vært vernet. 

Det er registrert over 200 forskjellig fuglearter, og rundt 50 hekker i området. Det er 

gjort registreringer der fra 1950 og fremover. Olav Hagelund var den første som 

gjorde dette. Det er mange sjeldne arter på besøk, og det kommer folk fra hele 

verden for å se. I de siste årene har et tranepar hekket.  

Han oppfordret folk til å komme på besøk, og lovet at de ville bli godt mottatt. De 

skulle ønske seg et utkikkstårn, men dette har så langt ikke lykkes. 

 

Presidenten takket for et godt foredrag, og det ble registrert kø av interesserte medlemmer 

hos Terje etter møtet. 

 

Vinlotteriet innbrakte 1720 kroner. 

 

Torsdag 9. november 

 

Peismøter 

 

Torsdag 16. november 
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President Thomas åpnet møtet ønsket gjestene Arne Skobba og Tor Tollaksen velkommen. 

 

Rotarysaker: 

• Vår klubb betalte inn kr. 10.000 for mye til TRF i fjor. Planen var å redusere 

innbetalingen tilsvarende dette året, men styret har bestemt, etter forslag fra Kai, at 

vi fortsetter med samme planlagt beløp i år uten reduksjon. 

• Det er så langt solgt 520 biletter. Thomas er rolig og er ikke bekymret for at vi ikke 

skal gå i overskudd på arrangementet. 

 

Hovedprogrammet var  Kultuminner i Stokke v/ Tor Bjørvik. 

 

Han åppnet med å si at selv om han var født p på Framnes og bodde i Lågendalen trodde han 

at han kjente Stokke bedre enn de fleste i salen. 

 

Han ble pensjonist i en alder av 60, og hadde siden det reist på kryss og tvers i Vestfold og 

registrert og fotografert kulturminner, alltid sammen med lokalkjente. Han understreket 

viktighetene av å snakke med eldre mennesker mens de levde. Han likte å bruke ”gjør det 

selv-metoden” som var å snekke med lokalkjente. 

 

Han gikk gjennom en samling på til sammen 92 bilder. De fleste av disse ble møtt med 

gjenkjennende nikk av folk i salen, noen ble fulgt opp av nye historier. 

 

Tor ble takket og fikk en gave. 

 

Loddsalget innbrakte 1690 kroner. 

 

Torsdag 23. november 

President Thomas åpnet ved å ønske gjesten Arne Skobba velkommen, og opplyste at alle 

formalia nå var unnagjort slik at han nåkan bli tatt opp som medlem i klubben. 

 

Merkedager: Lars Olborg og Hege Wahl. 

Han informerte om at Signe Hultgren nå var i Sverige på GSE-light. Positiv tilbakemelding. 

I dag var det 10-min, hvor Geir Hogsrød fortalte om en tur til USA nå i høst. Her hadde han 

besøkt familie, og gjennom en venn av familien ble han invitert på Rotarymøte. 

Dette var en klubb bestående av 36 medlemmer. Møtelpkalet lå i tilknytning til en 

restaurant, og de fleste deltakerne møttes i baren før møtet. Mye var likt med vår klubb: 
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• Aktiv medlemsverving 

• Møter 1 – 1,5 timer 

• Hvert  4. møte m/ middag m/ ledsagere 

• Stort lokalt engasjement 

o Sommerleir for barn med spesielt problem 

o Opptatt av ve og vel for krigsveteraner 

o Støtter polio pluss og shelterboks 

• Hadde nylig hatt besøk av en gruppe russiske journalister 

• Åpnet møtene med å prise det amerikanske flagget 

• Opptak av nytt medlem veldig lik vår seremoni 

• 125 USD kontingent, klubben sponses av næringslivet 

Refleksjoner fra USA 

• Ikke veglys 

• Ikke sykkel- eller gangstier 

• Ingen rundkjøringer 

• Ingen allemannsrett 

o Skilt med ingen adgang – trussel om å bli anmeldt 

• Ikke varmekabler – godt å komme hjem til varmt gulv 

Egoforedrag v/ Rune Hegg: 

• Gift med Tone (fra Stokke) 

o Sykepleier og jordmor 

o Jobber på SIV 

• To barn 

o Andreas 16 år 

o Oda 13 år 

• Født i Tønsberg 1964 – vokste opp sammen med moren hos besteforeldrene på gård 

i Våle 

• Opptatt av motorsykkel og jenter i ungdommen 

• Utdannet agrotekniker på Melsom samt administrasjon, litt jus og økonomi 

• Jobbet med forsikring, drevet gård i Våle, og ulike jobber i tilknytning til salg av 

landbruksmaskiner 

• Har også drevet kurs i mental trening 

• Interesser 

o Krigshistorie – 2. verdenskrig 

o Militære operasjoner (Mission impossible) 

o Musikk 

o Har vært medlem av Junior Chamber International i Tønsberg 

o Løping 
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o Lese bøker 

o Snekre 

Presidenten takket for å bli bedre kjent med Rune, og avsluttet med gambling hvor Rune 

vant 1. valget. 

Torsdag 30. november 
 

Bedriftsbesøk til Timber AS på Borgeskogen. 

Det var godt fremmøte med 24 rotarianere og en gjest (mannen til Giedre).                             

Vi ble ønsket velkommen av eier av firmaet, Anders Frøstrup som snakket om menneskene, 

håndverket og produktene deres. 

Timber AS er en håndverksbedrift med lang erfaring og høy kompetanse innen formgivning, 

prosjektering, produksjon og montering av bygg og innredninger i tre. Verksteder og kontor  

er på Borgeskogen – kundene er fra hele Norge. De bygger nytt, rehabiliterer og arbeider 

med antikvarisk restaurering. De påtar seg både store og små oppdrag, det være seg nybygg, 

tilbygg eller rehabiliteringsarbeider. De bygger som oftest bolighus og fritidsboliger for 

private, men også bygg av mer offentlig karakter. Det lages like gjerne et forseggjort gjerde 

med hageport, som offentlig eller privat signalbygg.  

Firmaet har 20 fagutdannede norske snekkere med lang erfaring. De bygger oftest spesielle 

hus og mange uvanlige konstruksjoner og har et utsrakt samarbeid med arkitekter og 

kunstnere. Noen ganger designer Timber selv de produktene de lager, men som oftest blir 

de til i et samarbeid med kunden. Det kan være en beskrivelse, et bilde eller et behov som 

starter det hele. Noen ganger er utgangspunktet en skisse på en serviett eller det kan være 

en presis arkitekttegning.  

Noen oppdrag:  Hvitstein gård ( Petter Olsen), Himmeltrappen i «Sti for øyet», 

restaureringsarbeider i Stokke kirke og andre kirker i Norge, og ellers mange signalbygg i 

Vestfold og ellers i landet. 

Etter foredraget hadde vi en meget interessant omvisning som hvor vi så rekke produkter  

som demonstrerte oppfinnsomhet, nøyaktighet og høy kompetanse i snekkerfaget.   

President Thomas takket for et trivelig og lærerikt besøk. Han var imponert over hva vi 

hadde hørt og sett.   
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