
Ukebrev uke 12. Referat fra møte 20.03.2018. 
 
President Arne ønsket alle velkommen til kveldens møte hvor vårt nye medlem Tor Martin skulle 
holde sitt egoforedrag. 
Presidenten takket for en fin vinaften og fremførte en stor takk til Festkomiteen for deres arbeid og 
ikke minst så vanket det en stor takk til Erik som på en fin måte ledet oss gjennom en rekke med 
gode viner. 
Arne fortsatte så med å minne oss på innmelding av kandidater til årets hederspris som skal deles ut i 
mai. 
Så var det Trond sin tur med oppfordring til å melde seg som vertsfamilier for vår utvekslingsstudent 
som kommer i august. Tor Martin og Ellen meldte seg der og da samt at noen satte seg opp som 
reservefamilier for studenten. KJEMPEBRA AV DERE ALLE. 
Resten av kvelden var det egoforedrag av Tor Martin. 
 
 

 
 

Tor Martin er 51 år og er født og oppvokst i Ramsund i Nordland. De av som har vært i marinen vet at 
dette er en av de viktigste marinebasene som er i nord. Her har far til Tor Martin tjenestegjort i 
mange år og eplet falt ikke langt fra stammen. Tor Martin startet også sin karriere her hvor han etter 
hvert fikk tatt et fagbrev som mekaniker. 
Veien videre gikk etter hvert sørover og da til jobb på Sande Paper Mill, VEAS, og nå ansatt i 
Drammen fengsel med et stort ansvar for de 54 innsatte på godt og vondt. 



Her i Sande stiftet han så familie sammen med Wenche og fikk etterhvert 5 barn og herav 2 
fosterbarn. Det har vært en travel tid med oppfølging av alle barna som har vært aktive hver på sin 
side i lokalmiljøet. Men jammen har Tor Martin vært aktiv han med. 
Tor Martin har vært kommunepolitiker i flere år, fortsatt frivillig brannmann i Sande, leder av kultur 
og oppvekst samt 17 maikomiteen, aktiv i frivillighetssentralen og ikke minst MOT. 
Dette er kansje det som ligger hans hjerte nærmest da dette er ungdomsarbeid på sitt aller beste. 
Vi takker Tor Martin for et åpenhjertig egoforedrag som berørte oss alle på en fin måte. 
 
 
Her ser vi en forsamling av lydhøre Rotarianere. 

 
 

 


