
Dato: 02.07.2001 
Fremmøtte: 15 
 
Referat: 
Hagemøte hos Thorvald Tande jr. 
 
Dato: 09.07.2001 
Fremmøtte: 14 
 
Referat: 
Hagemøte hos Roar Solberg 
 
Dato: 16.07.2001 
Fremmøtte: 15 
 
Referat: 
Hagemøte hos Bent Grønsleth 
 
Dato: 23.07.2001 
Fremmøtte: 15 
 
Referat: 
Hagemøte hos Hans Peder Ulvin 
 
Dato: 30.07.2001 
Fremmøtte: 16 
 
Referat: 
Kåseri v/Eirik Sundli, omvisning på Mjøssamlingene v/  Torgundrud 
 
Det oppsatte programmet med båttur på Mjøsa måtte gå ut, men erstatningen vi fikk var 
fullverdig. 
 
Dato: 06.08.2001 
 
Referat: 
Ferieminner. Ved noen av medlemmene 
 
Hans Peder Ulvin ønsket velkommen, og innledet med å fortelle om sin egnen ferie i 
sommer, en biltur til Vestlandet. Steder han og hans kone hadde besøkt var Balestrand, 
Ulsteinvik og Fjærland.  
 
Vidar Engen overtok, og vi fikk beskrevet Eidsvoll Korforenings tur til Gråfjord, som er 
organist Robert Robertsens hjemsted. Medlemmene var blitt privat innkvartert, og hadde 
fått omvisninger, bl a i Trondenes kirke fra ca 1250, og på Trondenes fort. 
 



Jan Anders Aalborg fortalte om en biltur som han og hans familie hadde på Nord-Vestlandet  
og til Trøndelag. 
 
Dato: 13.08.2001 
 
 
Referat: 
Presidentens møte 
 
Vår nye president John Egeland ledet hele dette møtet. Etter generell informasjon om de 
nye komiteene og om den kommende distriktskonferansen, fikk vi vite mye om hans eget 
forhold til Rotary. Blant det John setter aller størst pris på som medlem i Rotary er vennskap 
- og det at man utvikler kontakt med alle typer mennesker. Godt innhold på møtene er også 
avgjørende for hans engasjement.  
 
Et av Johns aller første møter med Rotary skjedde for en del år siden på en reise i India, før 
han selv ble medlem. Han ble invitert som gjest på et klubbmøte, og hans levende 
beskrivelse av de kvinnelige ledsagerne vakte stor munterhet.  
 
Dato: 20.08.2001 
 
 
Referat: 
Utfordringer og muligheter i el-forsyningen, v Per Øyvind Hjerpaasen, direktør i Statkraft 
 
Kveldens foredragsholder innledet med å vise til den generelle medieinteressen for ny 
teknologi innen vind- og solkraft. Trendene innen europeisk kraftindustri er i stikkordsform: 
deregulering, restrukturering, internasjonalisering, ny teknologi og miljøsatsing. I Norge er 
gasskraft politisk kontroversielt, bransjen re-srtuktureres, og vi har hatt stor prisoppgang de 
siste årene.  
 
Med 1.100 ansatte, 55 kraftverk og en omsetning på 5,3 mrd kr, produserer Statkraft 
elektrisitet fra vann. Selskapets visjon er å bli et ledende Nord-Europeisk selskap med 
spisskompetanse innen vannkraft. Ut over Norge har selskapet eierinteresser i Sverige, 
Danmark, Nederland, Tyskland, Laos og Nepal. 
 
I følge prognosene vil vi vil ha et fire ganger høyere energibehov ved slutten av dette 
århundret, og derfor må produsentene satse på alternativer til fossilt brennstoff. Det forskes 
i mange miljøer, og for Statskrafts vedkommende er det vind, hydrogen, saltkraft og 
tidevann som er interessant. Mest konkret er planene for vindkraft: Det må store 
investeringer til (én mølle koster nå ca 8 mill kr), og parker er under planlegging på Hitra, 
Smøla og Stadtlandet. 
 
Dato: 27.08.2001 
 
 
Referat: 



Egoforedrag, v John Arne Karlsen 
 
John Arne er født og oppvokst på Morskogen, hvor familien hans har bodd på samme sted 
siden 1902. Nærkontakt med familie, arbeid med dyr på småbruk, nærheten til Mjøsa og 
turer i skog og mark er blant det han har tatt vare på som verdier.  
 
Skolegangen begynte på Langseth, forsatte på Vilberg ungdomsskole, deretter naturfaglinjen 
på Eidsvoll videregående (-79 - 82), så ett år på Hvam landbruksskole før han ble tatt opp på 
Hærens ingeniørskole på Hønefoss i –83. På Hvalsmoen gikk han gjennom en 3½-årig 
byggteknisk militærfaglig utdannelse. Den påfølgende 3 års plikttjeneste begynte på 
Eggemoen, fortsatte på Holmen leir (Øverbygd). Sommeren –90, etter plikttjenesten, flyttet 
Jon Arne sørover, og våren –91 fikk han jobb som selger av brannslokningsutstyr i Sverige. 
Videre fortsatte han 6 måneder i Forsvarets byggetjeneste i Harstad som avdelingsingeniør 
med registrering av bygningsmasse som arbeidsområde. Etter dette fulgte to år  som 
branninspektør i Harstad brannvesen, og i 1995 tiltrådte han som avdelingsleder for 
forebyggende avdeling hos brannsjefen i Rygge og Råde.  I 1998 ble han avdelingsleder for 
forebyggende brannvern  og varabrannsjef i Eidsvoll. Siden juni i år har han vært brannsjef i 
Eidsvoll. 
 
På fritiden liker Jon Arne å ferdes i naturen, på ski om vinteren og med fiskestang og 
bærplukker i sommerhalvåret. Han giftet seg i 1999 og har én sønn. 
 
Dato: 03.09.2001 
 
 
Referat: 
Besøk av guvernør Arne Gundersen 
 
Eidsvoll Rotaryklubb er den 12. som distriktsguvernør Arne Gundersen fra Lørenskog 
Rotaryklubb besøker. En time før ordinær møtetid ønsket president John Egeland og styret 
ham til en gjennomgang av våre aktiviteter. Gundersen la så frem sine tanker om hvordan 
han ønsker å lede distriktet. Som et viktig bidrag til arbeidet i klubbene har distriktsrådet 
laget en håndbok som beskriver de prosessene som skal foregå. 
 
Etter Gundersens innlegg, og en kort spørsmålsrunde, var det bespisning. Før vi satte oss 
hadde Knut Bergerud i flere timer arbeidet med borddekning og tilberedning av spekemat. 
 
Dato: 10.09.2001 
 
 
Referat: 
Eidsvoll stasjon før og nå, v Erling Dæhlie 
 
Pensjonert rektor og lokalhistoriker Erling Dæhlie har skrevet ferdig manuskriptet til en bok 
om Eidsvoll stasjon, som nå i høst gis ut på eget forlag. Kildematerialet, både skriftlig og 
billedmessig, har vært stort. Boken dekker perioden 1854 til 1924, fra stasjonen ble tatt i 
bruk til Hovedbanen gikk inn i Statsbanene.  



 
Hans sønn Bjørn har kjøpt stasjonsbygningene og den ti mål store tomten, og i disse dager 
gjøres det et omfattende restaureringsarbeid for å bringe ”Hotellet” i andre etasje tilbake til 
opprinnelig utseende. Bjørn har også bidratt med ett kapittel i boka.  
 
Ved siden av å skive en viktig bygningshistorie, har Dæhlie også vært opptatt av å 
dokumentere de konsekvensene byggingen av jernbanen Kristiania - Eidsvoll fikk: Både 
bosettingsmønster, økonomi, jordbruk, levekår og kulturen på Romerike ble påvirket. 
 
På mange måter kan anleggsprosjektet karakteriseres som ”galskap”. Da man vedtok 
byggingen i 1851 hadde man ikke nødvendig kapital, og den traséen man valgte gikk delvis 
gjennom vanskelig terreng. Teknisk møtte man problemer, og flere broer, og tunnelen ved 
stasjonen i Eidsvoll, var kompliserte å bygge.  
 
Reisen Kristiania – Eidsvoll tok i 1854 3 timer og 10 minutter, mens returen tok 4 timer. 
Prisen for en enkeltreise på strekningen var kr 4,40 (1.kl.), kr 3 (2.kl), kr 2,20 (3.kl) og kr 1,33 
(4. kl / åpen vogn). Ansatte reiset rimeligere. 
 
Etter at jernbanen ble videreført til Hamar i 1880. ble Eidsvolls betydning som 
samferdselsknutepunkt mindre viktig. 
 
Dato: 17.09.2001 
 
 
Referat: 
Informasjon om nye lover i Rotary + demo av web-side v/ månedsbrev- og info-komitéen 
 
Dato: 24.09.2001 
Fremmøtte: 21 
 
Referat: 
Besøk hos keramiker Randi Vatne Tømmerås 
 
Randi Vatne Tømmerås gikk ut fra kunst og håndverksskolen i Bergen i 1971, og i 1984 
startet hun sitt keramikkverksted i Eidsvoll. Randi fortalte oss at dette ikke var 'hobbyen som 
ble til yrke', hun driver profesjonelt med dette på heltid. Før hun begynte i Bergen, visste 
hun ikke noe om leire, men hun har aldri angret på at hun valgte keramikeryrket som sin 
levevei. 
 
Keramikeryrket er et av verdens eldste yrker, og utgjør en vesentlig del av kulturmønsteret 
over hele verden. Dreieskiva har eksistert siden vi levde i steinalderen, og i Egypt brukte de 
glasur på leira allerede 4000 år før vår tidsregning. 
 
Det finnes flere forskjellige typer leire som egner seg til keramikkproduksjon, blåleire og 
steingodsleire er eksempler på disse. De forskjellige leiretypene opptrer under forskjellige 
navn, alt etter hvor de kommer fra og hva de brukes til (porselen, fajanse osv.) Selv om vi har 
bra med blåleire i Eidsvoll, er den ikke ren nok til produksjon. Randi kjøper leiren hun bruker 



fra Sandnes og Borgestad. Hvert år passerer 1 tonn leire mellom fingrene hennes og blir 
forvandlet til nydelige lysestaker, boller, fat, krus m.m. Totalt har Randi f.eks. produsert ca. 
6500 lysestaker. 
 
Denne kvelden hadde Randi gjort i stand (knadd) flere emner i steingodsleire, for å vise oss 
hvordan arbeidet foregår. Leira må knaes for å fa en plastisk og ensartet konsistens, ellers vil 
den sprekke under brenningen. Den første leireklumpen på dreieskiva endret raskt fasong, 
hun 'dro' leira med seg oppover, og snart stod det en flott lysestake der. Det neste emnet 
ble forvandlet til en vase, lik den Rotaryklubben gir bort ved spesielle anledninger. Til slutt 
tok hun fram et fat og en stett som var dreid dagen før, og mens vi så på ble disse to delene 
satt sammen på dreieskiva til et komplett stettfat. 
 
Randi fortalte oss at kun 1/10 av tiden går med til selve dreiingen, resten brukes på tørking, 
sliping, pussing, brenning (2 ganger ved hhv. 960 og 1280 grader), glasering, dekorering, og 
ikke minst utstilling, prising og salg. Salget foregår nesten utelukkende direkte til kundene, 
og til firmaer som bestiller på forhånd. 
 
Leira får sin endelige farge under brenningen, og det er glasuren som inneholder 
fargestoffene. Glasur er mineraler i knust form, og de forskjellige mineralene gir forskjellige 
farger. Kobolt gir blått, kobber gir grønt, antimon gir gult, og jern gir brunt eller svart. 
Brenningen er en krevende prosess, der varmeeffekten og tiden er viktige faktorer for et 
godt resultat. 
 
Dato: 01.10.2001 
Fremmøtte: 20 
 
Referat: 
Ego 2: Utviklingen av Eidsvoll sentrum v/ Trond Brandt 
 
Under dette foredraget fikk vi et levende og interessant bilde av hvordan det var å vokse opp 
i ”gamle” Sundet. Trond Brandt fortalte først om den første broen over Vorma, som ble 
bygget i 1857 og som brant i 1921. Like etter ble den nåværende bygget, og den første tiden 
var den hvitmalt. 
 
I Tronds gutteår gikk det et viktig skille mellom øvre og nedre Sundet. Mange barn ute og 
lekte, og de fleste var medlemmer av ”bander”. For å bli medlem av en bande måtte man ha 
stjålet noe fra en forretning. Dette, og andre rampestreker man utførte, var en del av del av 
hverdagsbildet. Sundet var et levende sentrum, med 5-6 kaféer, slaktere, bakere, trykkeri  og 
meieri. Panorama kino var i 2.etg over et bilverksted. 
 
Vorma spilte en sentral rolle i mange aktiviteter, og vi fikk høre spennende historier fra den 
store flommen i 1927. Mange næringsdrivende fikk store vannskader i kjellere og 
forretninger. 
 
Vi fikk også gjengitt en diskusjon som foregikk på 60-tallet i kommunen: Enkelte ønsket å 
flytte sentrum av Eidsvoll opp fra Sundet og nærmere Hammerås. 
 



Bøker og bilder ble sendt rundt i forsamlingen, og mange hadde innspill og kommentarer til 
det som ble sagt. 
 
Dato: 08.10.2001 
Fremmøtte: 26 
 
Referat: 
Peismøter 
 
Denne mandagen ble det holdt peismøter hos Harry Johansen, Jan Anders Aalborg, Yngvild 
Maae, Thorvald Tande og Erik Olsson. 
 
Dato: 15.10.2001 
Fremmøtte: 27 
 
Referat: 
Krabbelag 
 
Vi hadde krabbelag i peisestua på Eidsvoll videregående skole. Krabbene, og den øvrige 
serveringen, fikk mye fortjent skryt. Lisbeth og Knut Bergerud gjorde en stor innsats for 
arrangementet. To nye medlemmer ble tatt opp: Erik Holum, lege, og Gjermund Pekeberg, 
advokat. 
 
Dato: 22.10.2001 
Fremmøtte: 25 
 
Referat: 
Badet opplærings- og aktivitetssenter (BOA) v/ rektor Per Martin Jaren 
 
Per Martin Jaren har vært lærer på Vilberg i 14 år, og etter å ha drevet med idrett for 
funksjonshemmede på Fagerhøi, begynte han ved Eidsvoll Verk opplæringssenter i 1990. I 
1998 ble dette flyttet til Badet  i Eidsvollbakken. Her er han nå rektor, og han leder stedet 
som et opplærings- og aktivitetssenter for utviklingshemmede. BOA er under kultur- og 
næringsetaten i kommunen. 
 
BOAs formål er å gi voksne psykisk utviklingshemmede tilpassede aktiviteter og opplæring, 
mens visjonen er å tilrettelegge for selvstendighet og trivsel.  Alle aktiviteter skal foregå i et 
kreativt  og utviklende arbeidsfellesskap hvor man tilpasser tilbudene. 
 
Dato: 29.10.2001 
Fremmøtte: 30 
 
Referat: 
Nominasjon / Samfunnskomitéens møte 
 
Komitéen orienterte først om 'Eidsvoll i bilder'. Opplaget var denne gangen 5000 stk, og 
distribusjonen skulle i utgangspunktet dekke hele Eidsvoll. I ettertid har det vist seg at det 



var noen soner som ikke fikk trykksaken i posten. I tillegg til distribusjonen, har det også blitt 
solgt en del fra andre utsalgssteder. Overskuddet på årets opplag ble ca. kr 24.000,- 
 
Det ble en del diskusjon om opplaget fremdeles skal være 5000, eller om vi skal gå ned på 
dette. Styret fatter en beslutning på neste styremøte. 
 
Etter møte med Sørensen og Hoel-Haugen i kulturetaten, er lysthusprosjektet fortsatt 
aktuelt. Kommunen skal fremskaffe tegninger, sørge for adkomstvei osv. De tar også over 
vedlikeholdet. 
 
Andre prosjekter som diskuteres er kantinen ved ungdomsskolen samt belysning av statuene 
Den Knelende Soldat og Camilla Collett. 
 
Vi gikk så over til nominasjonen, og etter avstemning stod følgende 5 navn igjen: 
 
Arne Birkeland, Steinar Lægland, Robert Robertsen, Olav Degvold og Olav Lomsdalen. 
 
Dato: 05.11.2001 
Fremmøtte: 25 
 
Referat: 
Pratemøte 
 
Det oppsatte programmet med bedriftsbesøk på Gardermoen næringspark måtte gå ut.  
 
I stedet improviserte vi et pratemøte, og først kommenterte Jan Anders Aalborg det han 
kalte en ”midlertidig bråstopp” i miljøet. Bl a på grunn av den internasjonale situasjonen, 
opplevde man liten vilje til investeringer i nærlingslivet rundt Gardermoen. 
 
Knut Bergerud etterlyste et større og bedre skap til å oppbevare klubbens vimpler og andre 
effekter. 
 
Resten av møtet gikk med til en diskusjon rundt ”Camillas lysthus”. John Egeland, Jan Willy 
Aalborg og Kjell Tømmerås hadde hatt et møte med kulturetaten i kommunen for å ta opp 
spørsmål vedrørende Eidsvoll Rotarys eventuelle finansiering av et slikt lysthus. Status kan 
oppsummeres slik: 
 
Kommunen finner frem til en arkitekt som kan lage nødvendige tegninger. 
 
Eidsvol Rotary er fortsatt interessert i å utføre oppgaven, men ønsker å få en entydig 
avklaring / vedtak i et medlemsmøte. 
 
Dato: 12.11.2001 
 
 
Referat: 
Internasjonal komités møte 



Dato: 19.11.2001 
Fremmøtte: 30 
 
Referat: 
Fremtidsutsikter i telebransjen v/ Frank Fodstad 
 
Fodstad er direktør i Telenor, og denne kvelden gav han oss en interessant og grundig 
innføring i ulike utviklingstrekk i telebransjen. Han begynte med å knyttet kommentarer til 
historiske begivenheter fra telegrafen ble oppfunnet i 1837, til man fikk telefoni i 1876, 
trådløs telegraf i 1895, den første transatlantiske telefonkabel ble tatt i bruk i 1956 og 
internett ble allment tilgjengelig i 1993. For telebransjen er det spesielt viktig å lære av 
historien: Det man tjener penger på er kommunikasjonstjenester der brukerne produserer 
innholdet, som telefon (fast og mobil), SMS og e-mail. Kundenes betalingsvilje har også 
sammenheng med hvor mange som benytter seg av en gitt tjeneste. 
 
Hvilke tjenester vi kan vente oss i fremtiden er selvfølgelig usikkert, men mye avhenger av 
hvor raskt utbyggingen av bredbåndsnett blir. Hvis kapasiteten blir god nok vil vi med et 
globalt nett f eks få fri tilgang til alt som er produsert av musikk og film. For kunden er 
enkelhet også avgjørende. Løsningene bør være så kabelfrie som mulig, det kreves sikkerhet 
og brukervennlige grensesnitt, og prisingen må være akseptabel. Standardisering er et 
problem, og foreløpig er det for mange aktører som bruker for mange forskjellige ”språk”. 
Det kan også være relevant å stille seg spørsmålet: Trenger vi alt det som tilbys av 
kommunikasjonsutstyr? 
 
Fodstad påpekte også at kommunikasjonssamfunnet utfordrer familiesituasjonen. Skal alle 
være tilgjengelige til enhver tid? Hvilke verdinormer settes under press? 
 
Dato: 26.11.2001 
Fremmøtte: 31 
 
Referat: 
Intercitymøte: Fra Stortingets vandrehall. V Kirsti Kolle Grøndahl 
 
Tidligere stortingspresident Kristi Kolle Grøndahl begynte i politikken i 1970. Som 
småbarnsmor engasjerte hun seg i skaffe flere barnehageplasser til Røyken kommune, og ble 
av daværende ordfører oppfordret til å bli partipolitiker. Hun ble valgt inn i Røyken 
kommunestyre i 1971, og nominert og valgt inn for Arbeiderpartiet på Stortinget i 1977. 
Ifølge henne selv ble hun valgt in som ”feminist, naturverner og radikal forsvarspolitiker”.  
 
Å være stortingspresident mener Kolle Grøndal best kan beskrives som å være ”klubbeder”. 
Hun fortalte at hennes viktigste bidrag hadde vært å systematisk drive langtidsplanlegging av 
arbeide i Stortinget. Nå er det bl a plenumsmøter helst bare tirsdager, onsdager og torsdage. 
Og for å gjøre det lettere for representanter å leve et ”normalt” familieliv kan Stortinget tilby 
barnehageplasser, og leiligheter for familier er til disposisjon.  
 
Kolle Grøndahl brukte en del tid på å utdype sine synspunkter på fordelene og ulempene ved 
mindretallsregjeringer. Fordelene er lett å peke på: Debatten blir åpen og demokratisk, og 



de fleste blir hørt. Likevel er ulempene flere: De små partiene får for stor innflytelse, partier 
på vippen får for stor innflytelse, den politiske situasjonen blir uforutsigbar, og det gjør at 
det kan bli vanskelig å gjennomføre nødvendige, men kontroversielle, vedtak. Det blir 
lettvint å lage ”små” regjeringer, og spissformulert kan enhver regjering tre i kraft bare den 
ikke får mistillit mot seg. Det trengs sterkere regjeringer,  og det kan være nødvendig med 
en større grunnlovsrevisjon.  Slik situasjonen er i dag har Stortinget for mye makt i forhold til 
en mindretallsregjering. Kolle Grøndahl kalte  dette "Stortings-regjereri". 
 
Etter at en engasjert forsamling hadde fått svar på noen spørsmål, avsluttet Kolle Grøndahl 
med å påpeke at det fremdeles mangler barnehageplasser i Røyken. 
 
Dato: 03.12.2001 
Fremmøtte: 30 
 
Referat: 
Årsmøte 
 
Sak 1:  Valg av visepresident 2002 – 2003. Arne Birkeland ble valgt. 
 
Sak 2: Regnskap 200 – 2001. Lagt frem  av Lars Muhle. Godkjent. 
 
Sak 3: Regnskap Eidsvoll i bilder: Lagt frem av Lars Muhle. Godkjent. 
 
Sak 4: Valg av styre 2001 – 2003: Forslag lagt frem av Jan Anders Aalborg: President Jan 
Anders Aalborg, visepresident Arne Birkeland, kasserer Hans Henrik Brandt, 
styremedlemmer Bent Grønsleth, Hans Peder Ulvin og Steinar Lægland. Godkjent. 
 
Sak 5: Budsjett 2001 – 2002. Lagt frem av president John Egeland. Medlemskontingent økes 
fra 1500 kr pr år til 2000 kr pr år. Godkjent. 
 
Sak 5: Vedtekter. Kun en kommentar har kommet inn til styret siden forslaget til nye 
vedtekter ble gjort kjent for medlemmene tidligeer i høst. Godkjent. 
 
Dato: 10.12.2001 
 
 
Referat: 
Besøk av Morten Bjerkan, representant for RF i vårt distrikt 
 
Etter interne meldinger om Eidsvoll i bilder og julekort ved presidenten ble ordet overlatt til 
Hans Peder Ulvin som introduserte Morten Bjerkan, representant for RF. Foredragsholder 
skulle ha vært Kjell Kojan, Sagdalen RK, men han døde plutselig ei uke siden. Vi æret ham 
med et minutts stillhet. 
 
Kveldens tema var Matching Grant-prosjekt nr. 11.977. En inder ved navn Najeem Asadullah 
Syed, medlem av Lørenskog RK, hadde ideen til dette prosjektet. Syed mistet sine foreldre da 
han var 17 år, men arvet en del penger og tok seg en tannlegeutdannelse. Han fikk bygget et 



bolighus og en tannlegeklinikk der i Kottivakkam.  Utstyret til klinikken er budsjettert til 
37.000 dollar. Det er gitt 18.000. Driftsutgifter er ikke medregnet. Kjell Kojan (selvfølgelig 
tannlege) arbeidet der ved Kottivakkam Dental Center i 4 uker, og behandlet i denne 
perioden 530 pasienter. Det er pr. dato behandlet 4-5 tusen ved klinikken. Prosjektet har 
frivillige tannleger til i 2003. Tannlegene bor i våningshuset. India har et folketall på 1 
milliard, så det er nok å ta seg til. Til tross for meget god planlegging har det heller ikke vært 
fritt for problemer. Et av disse var toll på utstyret som ble importert, men det løste seg etter 
hvert. I dag er antall lignende prosjekter kommet opp i over 20 tusen. Vi fikk ros for vårt 
meget store bidrag til RF. 
 
Bjerkan kunne fortelle at RF's store prosjekt Polio plus er i rute, men noen områder henger 
igjen. Afganistan, Iran, Irak og Nord-Afrika er blant disse. 
 
Bjerkan nevnte også Rotary World Peace Scolarship, et utdanningstilbud for meget 
oppdaterte unge folk. Dette får vi sikkert høre mer om. 
 
Ref: V.E.   
 
Dato: 17.12.2001 
Fremmøtte: 30 
 
Referat: 
Juleavslutning 
 
Denne kvelden møttes vi først til en stemningsfull andakt i den nyrestaurerte Eidsvoll kirke. 
Temaet var relevant for adventstiden: Lys og mørke. Elisabeth Amdahl (16) sang vakkert for 
oss, og da hun avsluttet med ”O, Helga natt”, satt mange med en liten klump i halsen. 
 
Etter andakten, var det felles samling med familie og venner på Breidablikk. Knut Bergerud 
serverte årstidsmessig risengrynsgrøt med to mandler og premier til vinnerne. Denne 
kvelden fikk vi også et nytt medlem i klubben: Direktør ved Eidsvollsbygningen, Rikspolitisk 
senter, Erik Jondell, er utdannet arkeolog, og han har  de siste årene vært ansatt som leder 
for restaureringen av Erkebispegården i Trondheim.  
 
Dato: 07.01.2002 
Fremmøtte: 36 
 
Referat: 
Ego I v Gjermund Pekeberg 
 
Årets første møte startet med at Hans Peder Ulvin holdt et 3-minutters innlegg. Temaet hans 
var: Hva skal et ”3-minutters” egentlig brukes til? Han viste til matrikkelen, som sier at det 
skal brukes til informasjon og diskusjon om Rotary, og han pekte på at i følge den nye 
lovboken skal tre minutter i begynnelsen av hvert møte brukes til informasjon. 
 
Dagens hovedinnlegg var ved advokat Gjermund Pekeberg, som ble opptatt som medlem i 
klubben tidligere i høst. Han er født i 1956, og er vokst opp i Vrådal i Telemark. Bygda har 5-



600 innbyggere, og det var et trygt og godt sted å vokse opp. I 1972 flyttet han på hybel i Bø 
for å gå på gymnaset der i, og han avsluttet reallinjen i –75. Året etter arbeidet han på farens 
trevarefabrikk, hvor det vesentlig ble produsert vinduer. Deretter tjenestegjorde han ett år i 
marinen (Håkonsvern, Jåttå) før han reiste til Oslo for ettårig tre-teknisk utdanning. Han 
reiste tilbake til Vrådal for å arbeide på fabrikken igjen, og i 1985 overtok han ansvaret for 
driften. På det meste hadde han ca 40 ansatte, men etter en rask ekspansjonsperiode kom 
det fall i markedet, og konkurs var et faktum i 1989.  Jus-studier fulgte fra –90 til –93, og som 
nyutdannet jurist fikk han jobb i bergverksavdelingen i Næringsdepartementet. Etter en 
periode som sekretær i Næringslovutvalget, som skulle foreslå en forenklet 
næringslovgivning, var han to år i skattedirektoratet, hvor arbeidsområdet var jord- og 
skogbruksbeskatning. I 1997 ble han tilsatt i advokatfirmaet Lind, Stabel og Horten, og 1. mai 
2001 overtok han advokatpraksisen til Jan Paulsen i Eidsvoll. Gjermund Pekeberg har tre 
barn (16, 18 og 20 år) og bor i Bårliåsen. Den tidligere kretsmesteren i alpint karakteriserer 
seg selv som en utålmodig ikke-byråkrat. 
 
Møtet fortsatte med Sigmund Otterlei, som i snart ett år har vært Afghanistan-komiteens 
eneste ansatte i Afghanistan. Otterlei har naturligvis opplevd en dramatisk periode, og 
bildene og kommentarene hans fra dette krigsherjede landet gjorde inntrykk på 
forsamlingen. Vi fikk vite om prosjektene som Afghanistan-komiteen driver innen utdanning, 
helse og matvareutdeling, og vi fikk personlige kommentarer til det som har skjedd i landet 
siden september / oktober. 
 
Dato: 14.01.2002 
Fremmøtte: 30 
 
Referat: 
Ståle Nordal: "Narkobygda Eidsvoll" 
 
Kveldens 3-minutter var ved Per Kristian Trøen, som tok utgangspunkt i et stort 
førstesideoppslag i Hamar Dagblad. Hamar Rotaryklubb ønsker åpenbart ikke kvinnelige 
medlemmer, og overskriften var: ”Nei til kvinner i Hamar Rotaryklubb”.  Per Kristian trakk 
fram det verdifulle ved å ha begge kjønn godt representert. Det fremmer først og frest 
toleranse, og dessuten bidrar ulikheter til en dynamikk som er verdifull. 
 
Lensmannsbetjent Ståle Nordal hadde kveldens hovedinnlegg om ”Narkobygda Eidsvoll”. 
Programkomiteen hadde vurdert å føye til et spørsmålstegn etter tittelen, men etter hvert 
som en del fakta ble lagt fram, viste det seg at det ikke hadde vært nødvendig. Antallet 
narkosaker i 2001 var 76, og for politiet ville det ikke være noe problem å øke dette. 
Ressursene begrenser hva etaten kan etterforske. Økningen i antall saker er også 
formidabel. I 1998 hadde man 37 saker å arbeide med, og Eidsvoll ligger over 
landsgjennomsnittet i registrert misbruk. 
 
Etter en oversiktlig innføring i hvilke typer stoff som misbrukes, og litt om hvordan de virker, 
kom diskusjonen til å dreie seg om hvordan politiet arbeider forebyggende vis a vis skoler, og 
hvilke miljøer i bygda som er mest belastet. 
 
 



Dato: 21.01.2002 
Fremmøtte: 32 
 
Referat: 
Ego 2 v/ Kåre Dahl 
 
Det første innslaget denne kvelden var en 3-minutter ved Bent Grønsleth. Med det temaet 
han tok opp, nytenking i Rotary, var han innledningsvis glad for å kunne konstatere to ting: 
En 3-minutter skal stå for seg selv, uten kommentar, og den gir applaus. Det første han tok 
opp var at det enda fantes Rotaryklubber som ikke hadde kvinnelige medlemmer. At Hamar 
Rotaryklubb enda ikke aksepterte kvinnelige medlemmer, mente han gikk imot Rotarys 
intensjoner og idealer. Han mente dessuten at det var uproft av klubben å skaffe seg 
avisoppslag som det Per Kristian Trøen viste til en uke tidligere. I vår egen klubb mente han 
at det var for lite nytenking, at det var vanskelig å få gjennomslag med initiativ og kreativitet. 
Bent mente for eksempel at ”Eidsvoll i bilder” har overlevd seg selv i den formen det har. 
Det er en for stor belastning på enkelte, og inntjeningen står ikke i forhold til innsatsen. Bent 
fikk applaus da han satte seg.  
Mange hadde sett frem til at Kåre Dahl skulle holde sitt ”Ego 2”-foredrag. Som et motto for 
det han skulle si, siterte han Dag Hammarskjöld: ”Ros og smiger gjør meg kvalm, men ve den 
som ikke anerkjenner mitt verd.”  
Innledningsvis fikk vi hans egne refleksjoner om det å være blind: Det er ikke blindheten som 
har preget ham mest, men snarere summen av det han har opplevd. Dessuten er 
personlighet og karakter avgjørende for hvordan alle takler sin livssituasjon. Likevel: At livet 
blir tungvint når man ikke kan se, kunne ha uten videre fastslå. Han er lei av stadig å huske 
ting han ikke stadig er borti. Ulike hjelpemidler har derfor vært uvurderlige: Lydbånd og 
kassetter var revolusjoner da de kom, og i dag kan han med en PC få scannet hele bøker og 
få utskrifter i braille.  
Kåre gikk tilbake i tid til sin oppvekst i Nannestad. Han bodde i et oversiktlig miljø, på en stor 
gård, hvor det alltid var folksomt. Selv om mange i bygda kunne ha det vanskelig, befant han 
seg på mange måter på en ”grønn gren”. Av sin far fikk han lov til alt, unntatt å gå i 1.mai-
tog…. Han ble blind etter en ulykke da han var 13-14 år gammel, og han begynte på 
blindeskole i april det året han skulle ha avsluttet 7. klasse.  
Om sin tidlige blindhet uttrykte Kåre en illusjonsløs og praktisk holdning: Verden var den 
samme, og utfordringer fikk komme. Alle andre sanser var intakt, og de måtte skjerpes og 
tas i bruk. Det har alltid vært vesentlig for ham å fungere som en venn i en seende verden – 
aldri å forsøke å fungere som en seende. Å ha ”nærkontakt” med andre er for øvrig langt 
enklere enn å etablere ”fjernkontakt”. Når man ikke har øyekontakt, på avstand, er det 
vanskelig å vite når et annet menneske er mottakelig for kommunikasjon. 
Kåre har overskredet mange grenser. For 40 år siden var han med på sitt første skikurs på 
Beitostølen, og siden da har han vært fast deltaker i Ridderrennet. I alle år siden 1965 har 
han deltatt på fjellturer av forskjellig vanskelighetsgrad, og for ett år siden besteg han Store 
Skagastølstind. Han har dessuten deltatt i skiøvelser i tre Paralympics (i –76, -80 og –84), i 
VM på ski, osv. 
Kåre har alltid vært inspirert av Erling Stordahl. Foredraget ble avsluttet med et radioopptak 
hvor Stordahl leste teksten ”Ridderrennet”. 



 
 
Dato: 28.01.2002 
Fremmøtte: 35 
 
Referat: 
Etikk i arbeids- og næringsliv v/ professor Dag Østnor 
 
Lars Østnor er professor på Menighetfakultetet, og i samarbeid med Handelshøyskolen BI 
har han vært med på å utvikle et kursopplegg i etikk for arbeids- og næringslivet. Han pekte 
innledningsvis på at etikk, ved siden av å være et stort fagfelt, daglig angår oss alle. I 
Rotarysammenheng legger vi også vekt på etikk i formålet vårt: Vi skal gagne andre, bl a ved 
å stille høye krav til oss selv, og ved å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid.  
Noen begreper måtte avklares, og Østnor pekte først på den viktige distinksjonen mellom på 
etikk og moral: Mens etikk er læren om ”rett” og ”galt”, er moral vår konkrete adferd og 
praksis. Begrepet ”norm” er også viktig i arbeid med faget, og kortfattet kan det være et 
livssyn eller en religion som ligger under våre vurderinger av riktig og galt. Faget kan være 
deskriptivt, ved at det beskriver forskjellige handlinger, og det kan være normativt, ved at 
det sier noe om hva som er ideelle handlinger. Etikk kan beskrive de krav som rettes mot 
personer (sinnelags-, dyds- og holdningsetikk), krav til vern av liv og likeverd (plikt- og 
rettighetsetikk), samt krav til fred, frihet og fellesskap (formåls- og konsekvensetikk). 
Det neste teamet Østnor tok opp var etisk refleksjon. Man kan anvende forskjellige modeller 
for å takle etiske problemer, og bruker man en normanvendelsesmodell, kan man stille 
spørsmål som: Hvilke normer skal brukes? Har noen normer prioritet? Bruker man 
kasuistikk-modellen, anvender man analogier, man ser på andre lignende situasjoner. I en 
etisk konflikt, for eksempel i vurderingen om en streik skal gjennomføres eller ikke, kan 
verdier og vurderinger stilles opp mot hverandre. Skal man legge vekt på rettferdighet og 
solidaritet – eller på lydighet og tjeneste?  
Det er viktig å arbeide grundig med etiske konflikter i arbeids- og næringsliv. Den ansatte, 
arbeidsgiver og samfunnet representerer noen ganger ulike moralske ”univers”, og man må 
klargjøre hverandres holdninger. Alle bedrifter bør dessuten gjøre en avklaring av hvilken 
vekt man skal legge på inntjening og fortjeneste i forhold til rent menneskelige verdier. 
 
 
Dato: 04.02.2002 
Fremmøtte: 32 
 
Referat: 
Mat- og vinkultur i Europa v/ Fridtjof Nicolaysen 
 
Harry Johansen åpnet kveldens program med et 3-minutters innlegg. Han rettet 
oppmerksomheten mot at februar var Rotarys forståelsesmåned. Harry minnet oss også på 
at det i ”Rotary Norden” er lesverdige artikler fra flere skandinaviske bidragsytere. 
 
Etter dette fikk vi et levende og morsomt lysbildekåseri ved direktør Fridtjof Nicolaysen i 
Arcus om europeisk vin- og matkultur. Et viktig sjangerkrav ble for øvrig sprengt: Nicolaysen 
holdt det gående i nærmere to timer, uten at de tilstedeværende på noen måte protesterte. 



 
Nicolaisen innledet med å si noe om opprettelsen av Arcus i 1996. I dag leverer Arcus 85% av 
omsetningen til Vinmonopolet (hvor han selv var kvalitetssjef i 13år), mens resten går til 
såkalte HRC-bedrifter. (Hotell, restaurant og catering.) 
 
Vi fikk en innføring i matens og vinens betydning, spesielt i Frankrike og Italia. Ved siden av 
den store økonomiske betydningen dette har (i Frankrike omsettes det for eksempel årlig 
landbruksprodukter for 65 mrd NOK), er kultur og tradisjon svært viktig. Vi fikk vite om 
tekniske regler for merking av næringsmiddelprodukter, om såkalte ”technical barriers of 
trade” som faktisk er ment for å lette handelen mellom europeiske land. Osv.  
 
Den siste timen ble det servert, smakt og kommentert to hvite og to røde viner. Denne 
referenten fant det vanskelig å både konsentrere seg om dette og å ta videre notater. 
 
 
Dato: 11.02.2002 
 
 
Referat: 
Islam: Historikk og plass i dagens samfunn v/høgskolelektor M. Al-Araki 
 
Foredragsholder Magid AL-ARAKI er til daglig høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo. Han 
kommer opprinnelig fra Sudan, og har bodd i Norge i 25 år. 
 
Vi fikk på forhånd utdelt en del underlagsmateriale, som tok for seg Islam og Koranen. 
 
Islam bygger på 5 pillarer: 
 
1: 
Trosbekjennelsen (Det er ingen gud unntatt Gud, og Muhammad er hans siste sendebud). 
Dette er den eneste læresetningen med dogmatisk innhold. 
2: 
Ritualbønnen (5 ganger om dagen, skal være 'en hvile fra omverdenen') 
3: 
Det rituelle bidrag (sosial skatt til fattige, 2,5% av formue) 
4: 
Ramadan (30 dager faste til minne om åpenbaringen av Koranen, også oppgjør av 
uoverenstemmelser) 
5: 
Pilgrimsreisen (Til Mekka, Medina og Jerusalem minst én gang i livet så sant man er i stand til 
det) 
 
Islams lære har 3 referanserammer: 
 
1: 
Koranen (delt inn i 114 kapitler. 1/3 er åpenbart i Mekka og omhandler troen. 2/3 er 
åpenbart i Medina og omtaler organiseringen av samfunnet. 



2: 
Sunnaen el. tradisjonen (Profetens praksis og levnet, flere dimensjoner; moralske, sosiale, 
spirituelle osv., danner et supplement til rettledningene i Koranen) 
3: 
IGMAC el. Consensus Eccleclae (Menighetens samstemmighet i religiøse spørsmål) 
 
Foredragsholderen ga oss en del generell informasjon om Islam, som er en ung religion, med 
rask spredning fra ca 630 e kr. Den inneholder mange anekdoter og fortellinger som også 
finnes i Bibelen. Koranen anerkjenner jøder og kristne på like fot med muslimene. 
Skapelsesberetningen er på linje med Bibelens. Forskjellen er at Gud tilga Adam og Eva, og 
med dette faller arvesynden i Islam. 
 
Han fortalte at Islam mentalt lever i det 14. århundre, bortsett fra de rike, som har tilpasset 
seg vår egen tid. Det han kaller 'politisk islam' oppstod i 1973 i forbindelse med oljekrisen, og 
skiller seg fra Islam på flere punkter. Jihad - Hellig krig - finner ikke i Koranen, der står det at 
den eneste krig er mot dere selv. Det er også lagt til mange flere lover enn de 5 opprinnelige 
som omhandlet utroskap, tyveri, drap, landeveisrøveri og baktaling av kvinner. 
 
Når det gjelder integrering av muslimer i det norske samfunnet, mente han at etter 4 
generasjoner vil sammensmeltningen ha skjedd. 
 
Foredraget var svært interessant og lærerikt, og ble avsluttet med en spørsmålsrunde der 
løse tråder ble tatt opp. 
 
Dato: 18.02.2002 
 
 
Referat: 
Peismøter 
 
Peismøtene ble holdt hos Ola Magnus Lømo, Vidar Engen, Steinar Lægland, Erik Olsson og 
Olav Lomsdalen. 
Temaet var: 'Bør Eidsvoll RK satse på et stormøte f.eks. i Panorama, med mulighet for god 
inntekt for bruk i klubben. Gjerne som intercity-møte?' 
 
Dato: 25.02.2002 
Fremmøtte: 25 
 
Referat: 
Torskeaften, gml. Nebbenes 
 
Tross det lave oppmøtet ble det en meget hyggelig torskeaften i år også. Vi avsluttet med 
kaffe og sosialt prat i sofagruppene. 
 
 
 
 



Dato: 04.03.2002 
Fremmøtte: 27 
 
Referat: 
Norsk Fiskerinæring v/Thorvald Tande jr 
 
Roar Solberg var først ute med en 3-minutter, og hans tema var etikk og forretningsmoral. 
Roar er skeptisk til det han beskrev som ”pynt i årsberetninger”. Grådighet er dominerede i 
mange sammenhenger, i mange bedrifter er det utbredt på høyeste plan. Hans avsluttende 
appell var: Vi må holde vår etiske fane høyt. 
 
Thorvald Tande jr begynte sitt innlegg med å vise til det Roar hadde sagt om etikk, og med å 
trekke linjer tilbake til Rotarys grunnleggelse i 1905: Paul Harris’ ide var å skape et forum for 
å styrke nettopp etikk og moral i yrkeslivet. Tjenesteidealet, bl annet, viser dette. Rotary har 
beveget seg bort fra dette, til å gå mer i retning av humanitært arbeid, en utvannet 
medlemspolicy og for sterk vekt på det sosiale fellesskapet.  
 
Kveldens tema var likevel familiebedriften Norsk Fiskerinæring AS. Produktene er flere, og 
det viktigste er bladet Norsk Fiskernæring, som kommer ut med 11 nummer i året. I 
gjennomsnitt er det på 120 sider i A4-format, og opplaget er på 3.000 sider. Årboken 
”Organisasjoner i fiskerinæringen” er på 260 sider, ”Hvem er hvem i fiskerinæringen” 
kommer annethvert år  og er på 340 sider, mens ”Norsk fiskeriindustri” også kommer ut 
annethvert år og er på 324 sider. Omsetningen i 1999 var på ca 6,8 mill kr, i 2000 på ca 6,5 
mill kr, og i 2001 på ca 7,8 mill kr. 
 
Det er stor konkurranse i bransjen, og mange går med underskudd. Muligheten for at 
ressurssterke aktører vil gå inn i dette markedet er stor, og etter å ha fått en henvendelse fra 
Eirik Blåli i Norsk fiskeoppdrett i Bergen, november 2000, gjorde bedriften en vurdering om 
at det var riktig å gå fusjonsforhandlinger med disse. Prosessen startet med at man gjorde en 
verdivurdering av hverandre, og først ble man enige om at en 50-50 vekting av aksjene var 
riktig. Etter lengre tids forhandlinger er man nå tilbake til start, og ideen om fusjonering er 
ikke like opplagt lenger. Det er foreløpig ingen større samdriftsfordeler. 
 
Dato: 11.03.2002 
Fremmøtte: 23 
 
Referat: 
Bedriftsbesøk hos Bull-Mortensen AS, Dal 
 
Mange hadde møtt frem for å delta på dette bedriftsbesøket, men vi skapte en viss forvirring 
hos de få ansatte som var til stede da vi kom: Vi var ventet nøyaktig tolv timer tidligere.... 
Likevel stilte Glenn Trandum, nestleder i bedriften, på kort varsel, og han ga oss en 
interessant innføring i bedriftens virksomhet.  
 
Etter flere oppkjøp og sammenslåinger siden slutten på -80-tallet, har Bull-Mortensen i dag 
landets største maskinpark, dvs ca 110 mobile kraner fra 10 til 400 tonn (!). Bedriften er også 
størst i landet på betongpumper. Oppdragene utføres først og fremst på Østlandet, men 



firmaet opererer i hele landet - til og med på plattforminstallasjoner i Nordsjøen. 
Administrasjonen er spredt: hovedkontoret ligger i Ringnesveien i Oslo, men en del oppgaver 
utføres også på Dal, i Drammen og på Hønefoss. Etter en omvisning blant store heisekraner, 
og inne på selve verkstedet, fikk vi oppsummering og spørsmålsrunde inne på pauserommet. 
Takk for deilig kaffeservering! 
 
 
Dato: 18.03.2002 
Fremmøtte: 22 
 
Referat: 
Øvre Romerike næringsutvikling, v/ Svein Hoelsæter 
 
Fordi man ønsket sterkere interkommunalt samarbeid i forbindelse med byggingen av ny 
hovedflyplass, vedtok kommunestyrene i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker og  
Gjerdrum høsten 1997 å opprette Øvre Romerike nærimgsutvikling. Samarbeidet skulle 
baseres på begrepene "konsensus", "tillit", "respekt" og "gjensidighet". Til igangsettingen i 
mars -98 fikk man egne vedtekter, et eget styre, en årskonferanse, en mål- og strategiplan, 
og et kommunalt tilskudd - på ca 20 kr pr innbygger. Styret består av samtlige ordførere og 
årskonferansen er et møte mellom alle formannskapene. 
 
Mål- og strategiplanen for 2001- 2003 har 7 hovedsatsingsområder: Man vil styrke 
samarbeidet, satse på felles markedsføring/ informasjon, samarbeide om kommunale 
tjenester, styrke (etter-) utdanning, drive næringsutvikling og overordnet planlegging. 
 
Som eksempler på gjennomførte tiltak / prosjekter nevnte Hoelsæter felles distriktsrevisjon, 
felles arbeidsgiverkontroll, flyktingesamarbeid, legevaktsamarbeid, desentralisert 
sykepleierutdanning og felles innkjøpstjeneste. Av viktig pågående arbeid ble strategisk 
næringsplan, brannvernsamarbeid, felles IKT-strategi, felles kultursatsing, felles planverktøy, 
felles utredning om pensjonsordninger og interkommunal barnevernvakt nevnt. 
 
ØRN deltar dessuten aktivt i utformingen av Akershus fylkesplan for 2003 - 2007, i 
fylkesdelplanen for kompetanseutvikling og i et kommunalt nettverk for effektivisering. 
Under drøfting har man felels lønnsutvbetalinger, en samordnet finansforvaltning, felles 
regnskapsførsel, et felles byggteknisk plankontor og et felles arkivdepot. 
 
Dato: 25.03.2002 
 
 
Referat: 
Pratemøte 
 
 
 
 
 
 



Dato: 08.04.2002 
Fremmøtte: 35 
 
Referat: 
Orderud-saken, v/ journalist Øystein Milli 
 
Mange hadde møtt frem for å høre VG-journalist Øystein Milli fortelle om sitt arbeid med 
Orderud-saken. Siden pinsen 1999 og til dags dato har han skrevet om trippeldrapet. Saken 
er unik i norsk pressehistorie, bl a på grunn av den omfattende dekningen den har fått. VG 
har kontinuerlig hatt tre nyhetsreportere på saken, avisen har hatt 107 førstesideoppslag om 
den siden den først dukket opp. Den store publikumsinteressen mente Milli også kunne 
forklares fordi saken er spektakulær: Trippeldrap er i seg selv høyst uvanlig, motivet for 
drapene er spesielt, det er familiemedlemmer som er drept, og saken inneholder fremdeles 
elementer av tvil.  
 
Utgangspunktet for familiekonflikten var at far og sønn Orderud var uenige om taksten for 
gården. Herredsretten tilkjente Per gården i september  -98, men faren anket avgjørelsen. 
De to attentatforsøkene mot Anne Orderud Paust er det også naturlig å sette i sammenheng 
med drapene. 
 
Kronologien i saken er ellers omtrent slik: Drapene skjedde natt til lørdag 22. mai 1999, og 
de døde ble funnet søndag. Man fant samtidig en sokk, avtrykk av en kvinnesko, og man 
kunne si ganske sikkert at det dreide seg om 1-2 gjerningsmenn. Noen dager senere ble 
Kristin Kirkemo Haukeland pågrepet av politiet for å drive ulovlig skyting i Østmarka. Etter 
informasjon fra henne ble leiligheten til Lars Grønnerød på Frogner undersøkt, og der fant 
man patroner som hadde sittet i magasinet til drapsvåpenet. Kristin forteller videre om et 
våpenkjøp i Molde og at det har foregått drapsplanlegging. Hennes forklaring mener Milli 
har troverdighet, mens både Per og Veronika har svake alibi. De sier også at de ikke har 
mottatt noe våpen. Politiet kan likevel dokumentere at det har vært mobiltelefonkontakt 
mellom Lars  og Per helt til den påståtte våpenoverleveringen. Blant spørsmålene som enda 
ikke er løst er den såkalte 180-samtalen. Man har ikke klart å finne ut hvem som ringte. 
 
 
Dato: 15.04.2002 
Fremmøtte: 23 
 
Referat: 
Magasin-måneden april, v / informasjonskomiteen, 3 min. v/Olav Degvold 
 
Siden 2001 har april vært den såkalte magasin-måneden i Rotary. Man har ønsket å sette 
fokus på informasjonsarbeid, spesielt ved å markere utgivelsen av månedstidsskriftet The 
Rotarian. 
 
Vidar  Engen, Knut Nilssen og Arne Birkeland, gikk først gjennom komiteens oppgaver. Den 
viktigste er å gi ut månedsbrev, og målsettingen er å få det ut i både elektronisk format og 
på papir. Deretter så vi på og kommenterte annen relevant informasjon: Guvernørens 
Månedsbrev, Rotary Norden, RI's hjemmeside, Norsk Rotaryforums hjemmeside, distriktets 



hjemmeside, samt vår egen hjemmeside. Et lydopptak fra et foredrag Paul Harris holdt i 
1936 vakte en viss oppmerksomhet. 
 
Etter en gjennomgang av de fire avenyer, avsluttet vi kvelden med en diskusjon om hvordan 
vi skal utnytte vår egen hjemmeside. De fleste var fornøyde med den informasjonen som 
legges ut i dag. 
 
Dato: 22.04.2002 
 
 
Referat: 
Egoforedrag, Erik Jondell, 3 min.  v/Øivind 
 
Erik er født i 1948 i Skjøvde, Sverige. Etter militærtjenesten i 67-68, hvor han var 
underoffiser, tok han utdannelse i arkeologi, kunsthistorie og etnologi i Uppsala. 
 
I 1974 flyttet han til Trondheim, hvor han var arkeolog hos riksantikvaren. Hans 
arbeidsområde var bl.a. erkebispegården. Dette varte fram til 2001 da han fikk den jobben 
han har i dag, som konservator ved Eidsvollminnet. 
 
Erik betror oss at han liker seg godt i denne jobben og i miljøet 
 
Dato: 29.04.2002 
Fremmøtte: 19 
 
Referat: 
Om å drive butikk i Sundet v Marjolein Hokke 
 
Marjolein Hokke er 30 år gammel, gullsmed med mesterbrev, og har siden 1997 drevet egen 
butikk i Sundet. Siden 1999 har hun hatt lokaler i Myrvanggården. Hun har én fulltidsansatt, 
er medeier i Arte-kjeden AS, som har ca 70 forretninger rundt omkring i landet, og der sitter 
hun i markedsrådet – hvor en viktig oppgave er å skaffe leverandører. 
Da hun startet sin forretning, var målsettingen snarere å tilføre nye produkter, dvs 
moteriktige smykker med høy kvalitet, fremfor å ta markedsandeler. Starten var vanskelig: 
Hun møtte sterk kundelojalitet og skepsis. Balansekunsten var å ha et spesielt, men ikke for 
spesielt, utvalg. Perspektivet må også være angsiktig, og man må være tålmodig, hvis man 
skal lykkes med forretningsdrift.  
Ellers mener Marjolein at fordelene med Sundet som handelssentrum er at det både er lett 
tilgjengelig og at det har et godt utvalg av forretninger. Offentlige etater ligger også sentralt. 
Et naturlig spørsmål å stille blir da: Hvorfor brukes ikke Sundet mer som forretningssentrum 
– siden det skulle være like bra å handle her som et hvilket som helst annet sted? Et av 
problemene kan være at det er en del ”gamle” forretninger, hvor engasjementet for 
lokaltilknyningen ikke er så viktig. Det er vanskelig å overleve på gammel nostalgi og pene 
omgivelser! Kjøpesenter-tanken kan derfor være nærliggende. Marjolein avsluttet likevel i 
en optimistisk tone: Sorenskriverkontoret kommer, vi har Sundtoppen og Vormvikåsen, og 
Gardermoen-effekten kommer! 
 



 
Dato: 06.05.2002 
Fremmøtte: 23 
 
Referat: 
Innkommende presidents møte v/ Jan Anders Aalborg 
 
Egil Grasmo innledet møtet med en 3-minutter. Utgangspunktet hans var at det er for lite 
mimring i klubben, og han tok oss med tilbake til 60-årsdagen til Åge Sørensen for 23 år 
siden. Vi fikk små anekdoter fra anledningen, og Egil avsluttet med å lese sitt eget dikt 
”Samtale med Wildenwey”, som var skrevet til dette jubileet. 
Resten av møtet ledet innkommende president Jan Anders Aalborg. Han reflekterte først 
rundt det å være rotarianer: Hvorfor er vi med? – er et spørsmål vi oftere bør stille oss. Fra 
tid til annen kan vi også spørre oss selv om vi mest er med for å bidra eller for å få noe 
tilbake. 
Det internasjonale perspektivet er der alltid, og den nye RI-presidenten mente Jan Anders 
ville være en meget god leder for organisasjonen. Thailenderen Bhichai Rattakul ble 
presentert som et meget godt valg, og hans motto er ”Sow the Seeds of Love”.  
Svein Håkon Pedersen er ny distriktsguvernør, og hans fokus er på barn og ungdom. Norge 
ligger på Eurpoa-toppen i økonomisk kriminalitet, og rusmisbruk og voldskriminalitet er 
økende blant unge. 
Når det gjelder vår egen klubb, må vi stille oss spørsmålene: Hvordan skal vi organisere oss, 
og hva skal vi gjøre. Jan Anders la frem en ny organisasjonsplan, hvor alle medlemmer i 
utgangspunktet har to ulike funksjoner. For det kommende Rotary-året ønsker Jan Anders å 
fokusere på barne- og ungdomsarbeid, Eidsvoll i bilder, RYLA-lederkurs for ungdom, 
prosjetk-konkurranse i samarbeid med Eidsvoll videregående skole, minst fire sosiale 
klubbmøter, vi skal utveksle erfaringer mellom yrkesgrupper, yrkesetikk og stille auksjon. Jan 
Anders ser frem til å overta som president. 
 
Dato: 13.05.2002 
Fremmøtte: 24 
 
Referat: 
Kjell Fålun, Lørenskog RK: ”Krydderhagen” – om senil demens 
 
Kjell Fålun i Lørenskog Rotaryklubb fortalte oss om sitt arbeid som prosjektleder for 
byggingen av senil demens-hjemmet Krydderhagen – i tilknytning til Lørenskog sykehjem. 
Aller først ga han oss en innføring i selve begrepet senil demens: 
Kort fortalt er det en fellesbetegnelse for en gruppe dødelige hjernesykdommer, og blant 
disse er Alzheiemers syndrom vanligst. Ca 9.000 nordmenn rammes hvert år, og blant dem 
er det flest kvinner. Symptomene er hukommelssessvikt, språkproblemer, 
adferdsproblemer, nedsatt dømmekraft og aggresjon. Halvparten av de syke er bare mildt 
rammet og bor hjemme. Ellers brukes det totalt 15 mrd kroner årlig på behandling og 
forskning årlig, og nye medisiner som utvikles kan forsinke prosessen. De første 4-6 årene er 
symptomene milde, og etter 10-12 år blir de alvorlige. Stimulering er i alle stadier viktig for 
funksjonalitet. 



Grunnskolesjefen i kommunen ble engasjert i prosjektet, og eldreomsorg valgfag er innført 
som ved noen ungdomsskoler. Det er også etablert en besøksordning (en dag pr uke) for 
grunnskoler i nærheten. En ”demenshage”, som er den tredje i sitt slag i Norge, skal stå 
ferdig til 17. mai, inneholder en stor glassveranda, har skigard rundt – og er beplantet. En 
musikkpedagog er tilknyttet Krydderahagen én dag pr uke, og det er utviklet et eget sang- og 
musikkprogram for pasientene. 
Gjennom Rotarys Community Assistance Program mottok Lørenskog RK US$ til programmet, 
midler som ble brukt til innkjøp av elektrisk piano, to stereoanlegg og rytmeinstrumenter.  
Finansieringen av Krydderhagen ble sikret gjennom lobbyvirksomhet i kommunen, mot 
politikere og presse. De positive reaksjonene dominerer, selv om Fålun påpekte til slutt at 
det noen ganger kan være vanskelig å føre dialog med helsesektoren. 
 
 
Dato: 27.05.2002 
Fremmøtte: 55 
 
Referat: 
Intercitymøte m. bedrifsbesøk: Eidsvoll gamle stasjon v Bjørn Dæhlie. 
 
Eidsvoll gamle stasjon er nå ferdig oppusset som kurs- og konferansested. Eidsvoll RK og 
Nannestad RK var inviterte av Bjørn Dæhlie til omvisning i lokalene, bl a for å følge opp 
møtet vi hadde i høst hvor Erling Dæhlie fortalte om stedets historikk.  
For ca 3 år siden var Bjørn Dæhlies ute etter ”et sted på Østlandet” som kunne brukes som 
kurs- og konferansested, og til slutt falt valget altså på dette. Man har forsøkt å gjøre miljøet 
mest mulig autentisk, og ellers er det installert nytt rørsystem, ny fyrkjele, ny elektronikk, 
nytt ventilasjonsanlegg, osv. Lokale håndverkere er brukt, og renoveringen har tatt ca 2 år.  
Den gamle stasjonsbygningen er tenkt som et konferansested for bedrifter, og det brukes 
foreløpig 2-3 ganger pr uke. Dæhlie samarbeider med Eidsvoll hotell, som stiller med 
overnattingsplasser til de som ønsker det. Det finnes planer for bygging/utytting av både det 
gamle pakkhuset, den såkalte ”rotunden” og den gamle Skibladner-brygga. 
Besøket ble avsluttet med at vertskapet serverte kaffe og kake. 
 
Dato: 03.06.2002 
 
 
Referat: 
Ego-foredrag v/ Erik Holum3 min. v/ Hans Chr. 
 
Dato: 10.06.2002 
 
 
Referat: 
Kraftutbygging i Norge. v/ Vidar Bern 
 
Dato: 17.06.2002 
 
 



Referat: 
President-skifte 
 
Møtet startet med et kåseri av Kjell og Ive Larsson med utgangspunkt i Henrik Wergeland sin 
fødselsdag. 
Deretter fulgte selve presidentskiftet med overrekkelse av klubbe og kjede (som var 
nypusset for anledningen). Påtroppende president fikk noen gode ord med på veien, og 
avtroppende president fikk i tillegg til rosende ord for sin jobb, også en vinflaske. 
Kvelden ble avsluttet lenger inn i lokalet, hvor det var dekket til for servering av nydelig 
spekemat og drikke. 
 
 
 
Dato: 24.06.2002 
 
 
Referat: 
Utemøte v/ Leif H. Eriksen ved Nygårdkrysset, Bøn 
 
Leif Eriksen tok oss denne kvelden med på en spasertur rundt på Nygård, hvor han fortalte 
historien om hus og mennesker i området fra den tiden det var aktivitet i Bøhnsdalen. 
Nygård var i en periode et stort industristed, og vi fikk et meget interessant innblikk i 
hvordan man levde og arbeidet på denne tiden. På vår tur gjennom området så vi at det 
fremdeles er en god del hus tilbake, og Eriksen kunne fortelle detaljert om både det vi så, og 
om det som forlengst er borte. 
 
 
Dato: 13.05.2002 
Fremmøtte: 24 
 
Referat: 
Kjell Fålun, Lørenskog RK: ”Krydderhagen” – om senil demens 
 
Kjell Fålun i Lørenskog Rotaryklubb fortalte oss om sitt arbeid som prosjektleder for 
byggingen av senil demens-hjemmet Krydderhagen – i tilknytning til Lørenskog sykehjem. 
Aller først ga han oss en innføring i selve begrepet senil demens: 
Kort fortalt er det en fellesbetegnelse for en gruppe dødelige hjernesykdommer, og blant 
disse er Alzheiemers syndrom vanligst. Ca 9.000 nordmenn rammes hvert år, og blant dem 
er det flest kvinner. Symptomene er hukommelssessvikt, språkproblemer, 
adferdsproblemer, nedsatt dømmekraft og aggresjon. Halvparten av de syke er bare mildt 
rammet og bor hjemme. Ellers brukes det totalt 15 mrd kroner årlig på behandling og 
forskning årlig, og nye medisiner som utvikles kan forsinke prosessen. De første 4-6 årene er 
symptomene milde, og etter 10-12 år blir de alvorlige. Stimulering er i alle stadier viktig for 
funksjonalitet. 
Grunnskolesjefen i kommunen ble engasjert i prosjektet, og eldreomsorg valgfag er innført 
som ved noen ungdomsskoler. Det er også etablert en besøksordning (en dag pr uke) for 
grunnskoler i nærheten. En ”demenshage”, som er den tredje i sitt slag i Norge, skal stå 



ferdig til 17. mai, inneholder en stor glassveranda, har skigard rundt – og er beplantet. En 
musikkpedagog er tilknyttet Krydderahagen én dag pr uke, og det er utviklet et eget sang- og 
musikkprogram for pasientene. 
Gjennom Rotarys Community Assistance Program mottok Lørenskog RK US$ til programmet, 
midler som ble brukt til innkjøp av elektrisk piano, to stereoanlegg og rytmeinstrumenter.  
Finansieringen av Krydderhagen ble sikret gjennom lobbyvirksomhet i kommunen, mot 
politikere og presse. De positive reaksjonene dominerer, selv om Fålun påpekte til slutt at 
det noen ganger kan være vanskelig å føre dialog med helsesektoren. 
 
 
Dato: 27.05.2002 
Fremmøtte: 55 
 
Referat: 
Intercitymøte m. bedrifsbesøk: Eidsvoll gamle stasjon v Bjørn Dæhlie. 
 
Eidsvoll gamle stasjon er nå ferdig oppusset som kurs- og konferansested. Eidsvoll RK og 
Nannestad RK var inviterte av Bjørn Dæhlie til omvisning i lokalene, bl a for å følge opp 
møtet vi hadde i høst hvor Erling Dæhlie fortalte om stedets historikk.  
For ca 3 år siden var Bjørn Dæhlies ute etter ”et sted på Østlandet” som kunne brukes som 
kurs- og konferansested, og til slutt falt valget altså på dette. Man har forsøkt å gjøre miljøet 
mest mulig autentisk, og ellers er det installert nytt rørsystem, ny fyrkjele, ny elektronikk, 
nytt ventilasjonsanlegg, osv. Lokale håndverkere er brukt, og renoveringen har tatt ca 2 år.  
Den gamle stasjonsbygningen er tenkt som et konferansested for bedrifter, og det brukes 
foreløpig 2-3 ganger pr uke. Dæhlie samarbeider med Eidsvoll hotell, som stiller med 
overnattingsplasser til de som ønsker det. Det finnes planer for bygging/utytting av både det 
gamle pakkhuset, den såkalte ”rotunden” og den gamle Skibladner-brygga. 
Besøket ble avsluttet med at vertskapet serverte kaffe og kake. 
 
Dato: 03.06.2002 
 
 
Referat: 
Ego-foredrag v/ Erik Holum3 min. v/ Hans Chr. 
 
Dato: 10.06.2002 
 
 
Referat: 
Kraftutbygging i Norge. v/ Vidar Bern 
 
 
 
 
 
 
 



Dato: 17.06.2002 
 
 
Referat: 
President-skifte 
 
Møtet startet med et kåseri av Kjell og Ive Larsson med utgangspunkt i Henrik Wergeland sin 
fødselsdag. 
Deretter fulgte selve presidentskiftet med overrekkelse av klubbe og kjede (som var 
nypusset for anledningen). Påtroppende president fikk noen gode ord med på veien, og 
avtroppende president fikk i tillegg til rosende ord for sin jobb, også en vinflaske. 
Kvelden ble avsluttet lenger inn i lokalet, hvor det var dekket til for servering av nydelig 
spekemat og drikke. 
 
 
 
Dato: 24.06.2002 
 
 
Referat: 
Utemøte v/ Leif H. Eriksen ved Nygårdkrysset, Bøn 
 
Leif Eriksen tok oss denne kvelden med på en spasertur rundt på Nygård, hvor han fortalte 
historien om hus og mennesker i området fra den tiden det var aktivitet i Bøhnsdalen. 
Nygård var i en periode et stort industristed, og vi fikk et meget interessant innblikk i 
hvordan man levde og arbeidet på denne tiden. På vår tur gjennom området så vi at det 
fremdeles er en god del hus tilbake, og Eriksen kunne fortelle detaljert om både det vi så, og 
om det som forlengst er borte.



 


