
	  
	  
	  
Månedsbrev	  
	  
Stokke	  Rotaryklubb	  04.01.2018	  
Tilstede: xx  medlemmer og president Thomas. 
 
Thomas ønsket velkommen og godt nytt år samt informerte om Rotarysaker,  
Samtlige 900 billetter til Lise Davidsenkonsertene ble revet bort i god tid før 
gjennomføringen. Kai har deltatt på radiointervju og promontert Lise Davidsen 
og konsertene på en utmerket måte. Han savnet imidlertid en ingress om Rotary. 
Geir kan opplyse at det har kommet 270 000 på konto. 
 
Det blir medlemsfest (med ledsagere) og sosial hyggekveld på Bygdetunet 9. 
februar. Vi tar med en rett hver til en felles buffet samt egen drikke.  
Komiteen står for underholdningen.  
Påmelding sendes ut pr. mail. Kr 150,- pr. deltager. 
 
Merkedager: Svein Erik Bergsholm, 74 år 4. januar. 
                      Kjell Skjeie, 94 år…….. 
 
Kveldens foredragsholder var Hans Martin Bærefjell med tema «nytt fra mitt 
yrke». Vi fikk et interessant og «litt urovekkende» innblikk i hva som ligger til 
Hans Martin sitt fagområde: Informasjonssikkerhet. Med erfaring fra flere 
virksomheter, sist fra KPMG, fikk vi et bilde av de mange muligheter for 
lekkasje som må tas hensyn til for å sikre at informasjon ikke kommer på avveie 
og for å hindre at «ubudne» gjester skaffer seg tilgang til og kan bidra til 
betydelig skade. Risikovurdering, revisjon og styringssystem er nøkkelbegreper.  
Vi ble også vist en video som vite «spam-trafikk» på kloden pr. øyeblikk. 
 

	  
	  
	  



	  
	  
	  
Stokke	  Rotaryklubb	  11.01.2018	  
Tilstede: xx  medlemmer og president Thomas. 
 
Gjester til møtet: 
Karin Kleppan Hoksrød 
Dag Hjertseth 
Per Juel (Nøtterøy RK) 
……… (Jarlsberg RK) 
Gunnar Hallenstvedt 
Rolf Sørensen (Re RK og foredragsholder) 
 
Thomas ønsket velkommen og informerte om Rotarysaker,  
Konserten med Lise Davidsen m/venner ble en suksess, absolutt alt gikk på 
skinner. Mange positive tilbakemeldinger. Thomas ga en ekstra honnør til alle 
som bidro med gjennomføringen og til komiteen. Spesielt ble Villa og Kai nevnt 
for bl.a. å invitere artister og styret hjem til et hyggelig måltid etter 
forestillingen. Styret har også mottatt takkemail fra Lise der hun bl.a. sier at hun 
gjerne kommer for ny konsert om et par år. 
 
Thomas informerte om medlemsfesten 9. februar og påmeldingsliste gikk på 
sirkulasjon. 
 
«Skipoolen»: Ski etterspørres nå. Bl.a. skal u-skolen låne flere sett til skidag til 
uken. 
Det er behov for dugnadshjelp til å få ordnet med «lagringssystemet». 
Presidenten inviterte til en ca 2 timers dugnad. 
 
Kveldens foredragsholder var geolog Rolf Sørensen fra Re RK over tema « Fra 
ild til is – Stokkes geologiske historie gjennom 300 mill år». Sørensen har 
undervist i geologi ved landbrukshøyskolen på Ås siden 1970 og er bosatt i 
Ramnes. 
Et engasjerende og interessant foredrag om plateforskyvninger, om sprekker og 
hvordan fjellkjeder ble dannet. Vi fikk også et innblikk i når bergartene i 
Vestfold ble dannet (permisk tid) og hva som skjedde av endringer i 
karbontiden. Det fins imidlertid lite informasjon om Vestfold i periodene Trias, 
Jura og Krit. 



Vi har tre vulkaner i Vestfold: Ramnesvulkanen, Sandevulkanen og 
Hillestadvulkanen. Ramnesvulkanen er den største (aktiv for 280mill år siden). I 
søndre del av denne vulkanen ligger Stokke. Det er stor variasjon i bergarter, 
men i Stokke har vi 3: Rombeporfyr, Tønsbergitt og Larvikitt. Vear mot Sem 
finner vi Tønsbergitt, men Stokke mot Sandefjord er Larvikitt gjeldende. 
Vi fikk også et innblikk i klimaforandringer samt plante- og dyrelivets 
fremvekst. 
Ved slutten av siste is-tid for ca 12 500 år tilbake, «Ra-tiden», ble raet fra 
Jomfruland til Horten og Østfold dannet. Betydelige bevegelser i isbreene var 
årsaken til dette. 
Vi finner tre ulike landskapstyper (og jordarter), en innenfor og en utenfor raet 
og en i og umiddelbart rundt raet.  
Landsjapsheving etter siste istid. For 8500 år siden var havnivået 60 meter 
høyere enn i dag, et eldorado for padlere.. For 4200 år siden var avnivået 25 
meter høyere og Stokke ble gjenkjennbart, 
For 10400 år siden ses de første tegn til bosetninger ved Grorudvannet. 
 
 
Utlodning: kr 1900,- 
 
Referent  
Mona Bondevik 
 

	  
Stokke	  Rotaryklubb	  18.01.2018	  
Tilstede: xx  medlemmer og president Thomas. 
 
Ingen gjester i dette møtet. 
 
Merkedag: 
Geir fyller 21.januar 72 år. 
 
 
Thomas ønsket velkommen og informerte om følgende Rotarysaker,: 

- Presidentmøte	  i	  Arendal	  var	  interessant	  og	  nyttig	  med	  hensyn	  til	  å	  dele	  
erfaringer.	  Bra	  opplegg	  og	  fint	  å	  løfte	  blikket	  litt.	  Erfarer	  stor	  variasjon	  
klubbene	  mellom	  hva	  gjelder	  møteform,	  organisering	  og	  tema	  i	  møtene.	  
Stokke	  får	  skryt	  og	  oppmerksomhet	  om	  sine	  prosjekter.	  

- Medlemsutvikling:	  Vårt	  distrikt	  klarer	  seg	  godt	  



- TRF	  –	  Rotaryfond:	  Stokke	  RK	  	  har70$	  som	  målsetning	  og	  er	  nær	  mål	  nå.	  
Vil	  ventelig	  ende	  med	  ca	  100$.	  

- Liste	  for	  oppdatering	  av	  medlemsinformasjon	  (tlf.	  og	  e-‐post)	  sendes	  
rundt.	  

- Sandefjord	  RK	  fyller	  50	  år.	  Presidenten	  er	  invitert	  og	  stiller	  til	  feiring	  på	  
Atlantic	  Hotell.	  

- Lars	  sender	  ut	  mail	  vedrørende	  komitesammensetning.	  Han	  ønsker	  
melding	  tilbake	  om	  det	  er	  spesielle	  ønsker	  for	  neste	  periode.	  

 
Kveldens foredragsholder var Joran Sørli med temaet «Storås skistadion». 
Vi fikk et engasjerende foredrag krydret med noen morsomme historier fra livet 
i og rundt skigruppa og dets anliggender. I tillegg til et historisk tilbakeblikk om 
skigruppa som opprinnelig besto av skihoppere i Melsomvikbakken, fortalte hun 
om poengrenn i Bokemoa og etter hvert etableringen av anlegget på Storås.  
Vi fikk et interessant innblikk i snøkanonenes virke og de mange forhold som 
måtte legges til rette for god drift. Gode og trofaste ildsjeler gjorde og gjør en 
uvurderlig innsats. 
Vi fikk høre om arbeidet som etter hvert førte til at Stokke fikk tildelt NM på ski 
i 2010. I tillegg har det vært gjennomført flere større skiarrangementer i 
anlegget. 
Det siste store grepet i Storås er asfaltering av løype for helårsdrift – 
rulleskiløype. Støtte til dette har kommet fra bl.a. Vestfold fylkeskommune og 
Sandefjord kommune. 
Hun avsluttet med å fortelle om de mange aktivitetene som nå foregår i anlegget, 
fra barmarksløp til Barnas Holmekolldag og Vinterfest. 
Totalverdien på anlegget anslås til 30-40 mill. 
 
Joran avsluttet med å berømme de mange frivillige som gjør en kjempeinnsats 
og ønsket gjerne flere med. 
 
 
Utlodning: Kr 1570,- 
 
 
Referent Mona Bondevik 
 
 
 
 

	  



Stokke	  Rotaryklubb	  25.01.2018	  
Tilstede: xx  medlemmer og president Thomas. 
 
Gjest i møtet: 
Cato Arveskaug fra Sandefjord Øst RK 
 
Merkedag: 
Einar fyller 56 i dag 25. januar 
John Sverre fyller 54? 26. januar 
Erik fyller 57 28. januar 
Per Eivind fyller 72 30. januar 
 
 
Thomas ønsket velkommen og informerte om følgende Rotarysaker: 

- Thomas	  informerte	  kort	  om	  de	  to	  internasjonale	  rådene,	  Council	  
Legislation	  og	  Council	  Resolution,	  og	  muligheten	  vi	  har	  for	  å	  komme	  med	  
innspill	  om	  vi	  ønsker	  endringer	  i	  retningslinjer.	  Innspill	  snarest.	  

- Påmeldingsliste	  for	  medlemsfesten	  9.	  februar	  på	  sirkulasjon	  i	  møtet.	  
- Presidenten	  informerte	  og	  oppfordret	  til	  «aktiv	  deltagelse»	  på	  klubbens	  

Facebook-‐sider.	  Vi	  har	  2	  sider,	  en	  intern	  forbeholdt	  Stokke	  RK	  sine	  
medlemmer,	  og	  en	  åpen	  der	  vi	  på	  en	  god	  måte	  oppfordres	  til	  å	  legge	  ut	  
aktuelt	  stoff	  klubben	  er	  opptatt	  av.	  
	  

- Cato	  Arveskaug	  fra	  Sandefjord	  RK	  informerte	  om	  Veldedighetskonsert	  
arrangert	  av	  Sfj.	  RK	  i	  Sandefjord	  kirke	  kommende	  helg.	  Inntektene	  fra	  
konserten	  skal	  gå	  til	  flyktninger	  bosatt	  i	  Sandefjord.	  
	  

Kveldens egoforedragsholder var Siv Abrahamsen. 
Siv er 48 år og bosatt i Stokke med røtter både fra Stokke og Senja. Hun er 
utdannet historiker fra universitetene i Oslo og Reykjavik. 
Med et vakkert gammelt hus ført tilbake til «gammel stil» også innvendig, ble vi 
fort satt inn i en sammenheng der Siv «har sitt hjerte». Å bevare det gamle. 
Siv jobber for «Fylkeskonservatoren» i Vestfold Fylkeskommune med ansvar 
for objekter fredet etter kulturminneloven. Objektene er under jorda, 
arkeologiske, samt bygninger. Hun gav oss mange interessante eksempler. 
En vesentlig del av jobben hennes omhandler behandling av plansaker, sikre at 
det ikke skjer inngripen på bekostning av kulturminneloven. Hun fortalte 
hvordan hun rent praktisk jobber med stedsanalyse.  



Vi fikk også høre om Casinobygget på Grefsrud, om inskripsjonen på takbjelken 
med direkte sammenheng til Himmlers tekst. 
Siv er også en god formidler og har blitt brukt i mange sammenhenger, også 
internasjonalt. 
Mot slutten av foredraget fikk vi se en filmsnutt der hun forteller om 
russerfanger og deres kår på Bolærne. 
Helt til slutt tok Siv oss en tur til Senja og hennes røtter der nord. 
 
 
Utlodning: Kr 1910,- 
 
 
Referent Mona Bondevik 
 


