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Stokke RK 50 år,- jubileumsfeiring med stil!
Opplegg og festskrift som modell for jubilerende klubber!

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum
Kjære Presidenter og medlemmer i distriktsorganisasjonen

STOKKE RK 50 år! Stilfull jubileumsfeiring med 97 deltakere til 
jubileumsmiddag og store gaver til TRF!

Det var en flott opplevelse å delta på Stokke RK sitt 50-års jubileum på Norsk 
senter for seniorutvikling 21.6.

Klubben ble chartret 24.6.1958 og 2 av chartermedlemmene er fremdeles medlem i 
klubben. 1 av de var til stede på festen.

Og hvem var på gjestelisten som talte 97 stk inkludert klubbens medlemmer og 
guvernøren med ledagere;
*Ordfører, som holdt en meget god tale
*Vennskapsklubben fra HJO i Sverige med 4 repr
*Vennskapsklubben fra Fjeritslev i Danmark med 3 repr
*Presidenter fra naboklubbene Horten, Re, Nøtterø, Sem, Jarlsberg og innk pres 
fra Færder samt sekr fra Tønsberg. Dette viser hvor fint nabosamarbeidet under 
AG-en fungerer i dette området.
*President i Stokke Innerwheel.

FESTSKRIFTET var et arbeid til etterfølgelse! Som ordføreren sa det, dette er et 
viktig lokalt historieskrift for kommunen! 

RI- president Wilfred Wilkinson hadde sendt en tale som guvernøren leste opp slik 
han gjør til alle 50-årsjubilanter, og klubben ble tildelt et æresbevis fra RI. Fra D 
2290 fikk klubben kr 2000 til TRF og blomster.

Det var ekstra fint at president fra fadderklubben Horten og president fra 
klubben som Stokke har chartret, Re RK var til stede. Nå vil disse 3 klubbene 
komme enda mer sammen som far- barn og barnebarn og lære og dele av hverandre.
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Det var nydelig middag og mange hilsningstaler og gaver i størrelsesorden 10.000,- 
Nkr som alle skulle sendes til The Rotary Foundation samt midler som skulle brukes 
til internasjonalt arbeid i klubben, trolig i samarbeid med kommunen.

Vi danset ut i de små timer!

Jeg vil på vegne av Kjell og meg takke Stokke RK ved president Terje Olav 
Austerheim for et meget vellykket arrangement, der vi så bakover i klubbhistorien 
og erkjente sammen at nå må fokus settes på å rekruttere yngre, 
yrkesaktive kvinner og menn. 

Dette var guvernørens siste representasjonsoppgave og en meget verdig 
jubileumsfeiring!

Det er verdt å få opplegget fra Stokke RK for de klubber som skal jubilere i 
2008/2009.

Vedlegger foto fra arrangementet på oversendingsmailen!
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