
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 
 

Dato:  08.11. År: 2018 Referent : Øystein Haugen 

   

 

SOLBJØRG HOLTER;  - "En Gründer i bygda" 

 
Hele 19 medlemmer var til stede på dagens møte:  Svein Tore, Per Sanni, Liv Sonja, Irene, Olav 

Gaute, Øystein, Per Harald, Monica, Nils, Einar K, Asbjørn, Hermann, Jan, Knut, Ragnar, 

Kolbjørn, Bjørn Eirik, Anders og Olav Å.  I tillegg deltok Bent Brandtzæg. 

 

President Irene ledet møtet, og ønsket spesielt kveldens foredragsholder, Solbjørg Holter og Bent 

Brandtzæg  velkommen . 

 

 

Om dagen i dag: 

-Det er navnedagen til Ingvild og Yngvild 

 

-De hellige Firekronede martyrer: Skytshelgener for steinhoggere og billedhoggere. 

 

-Født:Mari Boine, Ingrid Bjoner, Mini Jacobsens, Bram Stoker ( Dracula) 

 

 

Hendt denne datoen:  

-1793 Louvre museet åpnet 



 

-1899: Wilhelm Röntgen oppdaget røntgen strålene 

 

-1923: Hitler ledet et misslykket kupp fra en ølstue 

 

-1929 Museum of modern art(MOA) i New York åpnet 

 

-1932: Franklin D.Roosevelt ble valgt til president: Look to Norway! 

 

-1960: John F.Kennedy vant valget knepent foran Richard Nixon 

 

-1965: Storbritannia avskaffet formelt dødsstraffen 

 

1988: George Bush senior vant valget i USA 

 
 
 
3-minutt v/Liv Sonja 

Liv Sonja fortalte om sine møter med Helsevesenet.  Til tross for at hun heldigvis ikke har hatt 

bruk for Helsevesenet ofte, er de erfaringene hun har gjort i det siste svært gode. 

Sjukehuset i Skien har utvist menneskevennlighet i kombinasjon med effektivitet og 

profesjonalitet. 

Det er viktig å få fram slike positive ting, -vi er heldige i Norge! 

 

 

Litauen 

Vi har nå fraktet det vi har samlet inn til sentralen i Stokke.  7 esker til en konkret familie, og 

like mye umerket til generelt bruk.  Flere sykler og penger til vaskemaskin og kjøleskap til "vår" 

familie.  Vi fikk inn kr. 6.300 under auksjonen på guvernørbesøket. 

Vi bør lage et innlegg til KANALEN om Litauen-hjelpen. 

 

 

Solbjørg Holter 

Kveldens gjest og foredragsholder, Solbjørg Holtyer, er et sjeldent menneske.  Initiativtaker, 

pådriver, optimist og  arbeidsjern helt utenom det vanlige. 

Mange av oss har sett og opplevd henne gjennom flere år, mens andre kanskje stiftet bekjentskap 

med henne for første gang. 

     
 

Hun kommer opprinnelig fra Eidsvoll, men er nå gift her og bor på Romnes, -i den grad hun 

rekker å være hjemom! 

 

Hun har bakgrunn i reiselivet i hele 26 år før hun kom hit, og har reist mye. 



 

Stikkord om hennes aktiviteter: 

- Begynte  i Nome Investeringsselskap  ledet Handelsstandforeningen 

 

- Startet Frivillighetssentral/Nærmiljøsenter på Ulefoss Senter, i de tidligere lokalene til 

Kolbjørn.  Den ble åpnet før jul i 2016 etter en ombygging og anskaffelse av brukte møbler. 

Sentralen kan lånes ut og har mye utstyr, som kopierings- og plottingsmaskin 

 

- Hun så behov for en kafe på Ulefoss Senter, da den hadde vært fraværende en tid.  Det ble gitt 

god hjelp fra MTNU, og hun allierte seg med en lokal gourmet-kokk, og kunne starte opp 

Ulefoss Smakeverk etter at det var skaffet barnehageplass til kokken (!).   

De har også fått penger fra Sparebankstiftelsen DNB og fra Sparebank 1, De får også noen 

kulturmidler.   

Kafe-lokalet er egentlig litt for lite og uegnet på grunn av plassering med stor grad av innsyn.  

Ikke desto mindre har den vært en stor suksess fra første dag. 

Det er faste gjenger som møtes hver dag til hyggelig prat. 

De kan levere alle typer mat og de lager alt fra bunnen (Varmmat, supper, snitter, koldtbord, 

julemat...-og alt til hyggelige priser)  Smakeverket hadde en omsetning på 1,9 mill i fjor, og det 

ligger an til over 2 mill i år.  De er 5 ansatte pluss 2 ekstrahjelper.   

I 2017 ble kafeen kåret til "Årets nyetablerer" 

 

- Det er startet sjakk-klubb, -det er språk-kafe annen hver lørdag,  Nome Bordtennisklubb hver 

torsdag, Smurfedisco i Samfunnshuset (92 unger deltok sist), vaffelfest på torsdager i 

Nærmiljøsenteret,  de driver "Utstyrsbua" i lokalet til Nils, og det kan mye utstyr lånes . 

 

- Det samles inn julegaver til de som ikke har så mye å rutte med 

 

- De har begynt med adventslys i form av hvite "traktoregg" med veke på ned ved veien mot 

gjestebrygge, -det var veldig stilig i fjor. 

 

- Det vil komme en scene  på torget, og det jobbes med å gjøre den årlig julegrantenninga til en 

"spenstigere" begivenhet enn før. 

 

- Det lages en brosjyre "Stolt av Nome".  Et positivt tiltak for å forene bygdene og dempe 

motsetningene.    Det er viktig å framsnakke andre og ta knekken på "detta går ikkje-syndromet" 

 

- Solbjørg skryter veldig av medarbeiderne sine og ikke minst sin positive ektemann Per Bjørn. 

 

-  "Gjør du noe så skjer det noe" sier Solbjørg, og  "jeg taper aldri.  Enten så vinner jeg eller så 

lærer jeg".  Det er innstilling det! 

 

Hun har visstnok mange planer som ennå ikke er realisert, så det er bare å glede seg for oss som 

bor i Nome. 

 

Vi takke Solbjørg så mye, og en flaske vin var det minste vi kunne gi henne. 

 

President Irene vant vin, mens Knut vant nappet. 


