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SURPRISE PARTY OG PRESIDENTSKIFTE 
ØVRE ULVIN GÅRD, MORSKOGEN  
19.06.2016 
Møtestedet denne gang var vakre Øvre Ulvin gård - som ligger i åssiden ved Morskogen, med vidstrakt utsikt over 
Mjøsa. Også møtetidspunktet var uvanlig, nemlig søndag (19/06-16). Foranledningen var et felles ønske om å 
overraske klubbens eneste guvernør gjennom dens historie, Hans Peder Ulvin, hjemme hos han selv på hans 80 
års dag. Bent Grønsleth og jubilantens barn og svigerbarn hadde planlagt det hele, så regien var i trygge hender. 
Gjestene ankom i bilkortesje under eskorte av et utrykningskjøretøy med påsatt blålys og sirene. Vertene og 
jubilanten tok imot med smil og gjestfrihet, og de nyankomne ble etterhvert traktert med kaffe, kake, jordbær og is. 
Underveis fikk også de som skulle overraske seg en artig overraskelse. Jubilantens svigersønn, flykaptein Bjørn 
Bjerke i SAS, førte sitt hjemvennende rutefly fra København i en litt "irregulær" sving over Morskogen før 
innflyging til Gardermoen, en "hilsen" som satte en ekstra spiss på stemningen ! 
Møtet hadde selvsagt også sine mer forutberegnelige Rotary-poster. Disse ble innledet med at president Ingunn 
gratulerte Hans Peder med dagen og takket for hans innsats for klubb og distrikt. Som en avrunding av hyllesten 
overrakte hun han og kona hans gave og blomster. 
Dernest gikk Ingunn gjennom det viktigste som hadde skjedd i det året hun hadde hatt hovedansvaret for 
klubben. I den sammenheng takket hun spesielt komitélederne og medlemmene av styret sitt med godord og 
blomster. 
Neste punkt på dagsorden var president- og visepresidentskifte. Nye verbale, og virkelige, blomster ble overrakt. 
Den nye presidenten, John Arne Karlsen, avsluttet det hele med å takke den avtroppende for et innholdsrikt og 
emnemessig balansert år, for åpenbart store forberedelser til møtene og for god ledelse av disse. 
Blant all oppmerksomhet som ble kveldens 80-åring til del, ga Bent det mest personlige bidraget.  Med henvisning 
til felles opplevelser og hendelser, trakk han opp ulike minner og gaver fra en lærkoffert: det var påminning om en 
forlagt (?) hedersbevisning, en flaske med sjelden Eiswein - som gave - fra et forgangent biltreff i Tyskland og en 
flaske akevitt som takk til jubilantens svigerdatter; som hadde vært Bents medsammensvoren bak kveldens stunt 
fra Eidsvoll Rotary ! 



 

 
 



 
 



 
 



 
 



 

 
 



 
 

 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
VÅR OPPLEVELSE AV BANGLADESH 
VED HENNING BENDTSEN OG INGER COCK-OLSEN 
13.06.2016 
Bangladesh ( inntil 1971 Øst-Pakistan ) ligger nord for Bengalbukta, og grenser til India og Myanmar ( Burma ). 
Mesteparten av landet er et svært folketett og lavtliggende deltaområde, hvor landbruk er viktigste næringsvei. 
Landet har idag ca. 160 millioner innbyggere, hvorav drøye 15 bor i hovedstaden Dhaka. Befolkningen er 
temmelig homogen hva angår etnisk, kulturell, språklig og religiøs bakgrunn. De aller fleste snakker f.eks. 
bengalsk og er muslimer. På verdens HDI-indeks, som er et fellesmål for forventet levealder, utdanningsnivå og 
inntekt pr. capita, er landet nr. 142 av ca. 200 enheter. 
I 2012 dro de to foredragsholderne med sine familier på besøk til Olav Vold, som da var rektor på en skole i 
landet. Vold, som tidligere i sitt yrkesliv hadde vært ansatt i sosialtjenesten i Eidsvoll kommune, har 
tilsammen  over 16 års opphold med helse- og sosialt arbeid i Bangladesh bak seg. Med ham som guide, 
døråpner og tolk fikk Henning og Inger et bredt og dypt innblikk i hverdagslivet til folk i dette landet. 
Ved hjelp av et rikholdig billedmateriale, supplert med film- og lydsnutter, delte de sine opplevelser med oss. Til 
forskjell fra mange andre feriebilder vi har sett, og reisebeskrivelser vi har hørt, handlet deres mest om livets 
harde vilkår i et samfunn med store mangler. 
De mest åpenbare av disse manglene var knyttet til renovasjon, vann- og avløpshåndtering, sanitæranlegg, 
trafikkavvikling, mattrygghet, sikkerhet på arbeidsplasser, barns livsvilkår og fattigfolks boligtilbud. At disse 
folkenes rapporterte "lykkefølelse" - til tross for alle disse manglene - likevel er stor, er mer enn et paradoks. I 
hvert fall for mange av oss som lever i trygge forhold og i materiell overflod, og samtidig har mer enn nok å 
bekymre oss over til daglig ! Bangladesh er et parlamentarisk demokrati med valg hvert femte år, og da er det 
kanskje også naturlig å spørre hva de politiske partiene her egentlig har gjort med alt som bør gjøres - utover å 
kive om makt og posisjoner. 
For dem som vil se eller gjense bilder fra en tankevekkende reise, gå inn her. 



 
 

 



 
 

 
BESØK PÅ OSLO LUFTHAVN GARDERMOENS NYE TERMINAL 
MED OMVISNING AV ASSISTERENDE PROSJEKTDIREKTØR ROAR GRØNNESBY 
06.06.2016 
Det nye flyplassanlegget på Gardermoen er idag Norges største byggeprosjekt. Det vil ferdig koste drøye 14 mrd 
kroner og omfatte både utvidet terminal, utvidet jernbanestasjon, forlenget veisystem og en helt ny pir. Innbefattet 
i dette er mange nye innsjekkingsskranker, flere nye bagasjebånd, nye arealer for kommersiell virksomhet og et 
nytt varme-/kjølesystem. Flyplassen vil ved ferdigstillelsen i 2017 ha en kapasitet på 28-30 millioner reisende, mot 
24 millioner nå (dvs i 2014). Det er også lagt til rette for en videre utbygging av den nye piren om nødvendig. Hvis 
det skjer vil passasjerkapasiteten øke til 35 millioner. 
Grønnesby var guide da klubbens medlemmer fikk anledning til å besøke og få informasjon om det imponerende 
prosjektet - som pr. dags dato er 93 prosent ferdigstilt. 
Ikledd vernesko, besøksvest og hjelm, og etter en grundig ID-sjekk og sikkerhetskontroll, toget vi gjennom de 
ulike delene av det nye anlegget. Det vises her til de vedlagte bildene. 
Forut for omvisningen fikk vi også en inngående orientering om ulike sider ved prosjektet; om omfang, 
planløsning, framdrift, organisering mm. For de som vil gå dypere inn i all denne informasjonen, kan det 
gjøres her. 
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EIDSVOLL PÅ KRYSS OG TVERS - HØYT OG LAVT 
VED BENJAMIN BARAAS 
30.05.2016 
 
Kåsøren har, som de fleste her i Eidsvoll vet, mye kunnskap om vår lokalhistorie. Dessuten er han en pasjonert 
fotograf. Endelig er han en engasjert forteller, som liker å berette gode historier om vår fortid, og da som oftest 
med støtte i et rikelig fotomateriale. 
Denne gang gikk han annerledes til verks. Med kåseriets form valgte han å servere en cocktail av fortellinger om 
et par konkrete steder, om en forgangen driftsform i landbruket, samt noe om sin fotohobby - uten å vise et 
eneste bilde! 
Han tok utgangspunkt i at de fleste som nøyer seg med å kjøre nye E6 gjennom kommunen, vil oppleve området 
som landlig og nesten helt folketomt. Skal en besøkende virkelig oppleve bygdas egenart og severdigheter må 
han/hun gjøre flere avstikkere fra motorveien, eller til og med kjøre "nedenunder" den der det er mulig. 
Baraas gjorde det siste. Han tok oss med ned i Julsruddalen fra brua over. Om denne ravinedalen, som er 1300 
meter lang og dannet etter siste istid av smeltevann fra Mistberget og Åsleiaområdet, hadde han mye å si. Han 
beskrev vannveiene fra Tisjøen og Tømtebekken  med møller og kvernbruk i middelalderen, videre om 
jernverksdrifta her fra 1600-tallet, om gammel bosetning i dalbunnen, om handel fra en krambu som fikk varene 
sine fra fergene i Vorma, om badeplasser langs evjebredden og - ikke minst - om et særs rikt fiske når tidevannet 
strømmer ut av denne trange dalen.  
Det neste hovedtemaet han var innom gjaldt gamle dagers seterdrift i Eidsvoll. Rundt 1850 var det anslagsvis 300 
setre her. De har han samlet tilgjengelig stoff om, og nylig skrevet bok om. 
Avslutningsvis i sitt kåseri dvelte han ved hvordan hans livslange hobby som fotograf hadde skjerpet hans 
oppmerksomhet på og evne til å se detaljer og mønstre i det som omgir oss - og som mange andre er helt blinde 
for. 
 
 
 



 

 

 

TILBAKEBLIKK PÅ RYLAKONFERANSEN 2016 OG 
PRESENTASJON AV VÅR UTVEKSLINGSSTUDENT 
VED JULIA MOLINARI ORTIZ OG MAREN WINNEM 
23.05.2016 
 
Aud Vandvik introduserte de to ungdommene som skulle gi sine beretninger, og ga først ordet til 
utvekslingsstudenten Julia. 
Julia, som er 16 år og for tiden bor hos Margrethe Steinholt og Frode Hartvigsen, valgte å holde brorparten av sitt 
innlegg på engelsk. Hun fortalte at hun er født i Georgia i USA, men at hun som ettåring flyttet med sin familie til 
Jornville i St. Catarina i Brasil. Der ble de boende i 12 år før de på nytt brøt opp, og endte i det sør-østre hjørnet 
av Australia, i Victoria. Hun fortalte, og viste bilder, fra de stedene hun hadde oppholdt seg.  



Underveis beskrev hun også seg selv, med en humoristisk undertone, som " litt gal, rastløs og dominerende ", og 
som følge av det var ei jente som slet litt med å holde fast ved enkelte  
aktiviteter, nye steder og andre mennesker. Kanskje mente hun med det at det også kan ha en viss pris å måtte 
skifte kultur, språk og venner flere ganger i ung alder ? Ønsket om nå å få komme på studieopphold til Norge, sa 
hun også hadde dukket opp på en litt tilfeldig og spontan måte. Men hun var blitt godt mottatt og ivaretatt her, og 
var svært takknemlig overfor sin norske vertsfamilie - og for alt det hun hadde opplevd gjennom dem så langt. 
Den andre ungdommen vi fikk møte var den noe eldre Maren Winnem fra Råholt. Hun har deltatt på årets 
Rylakonferanse på Fredriksten festning i Halden, og skulle rapportere derfra. 
Innledningsvis ga hun noen fakta om seg selv: tidligere elevrådsleder ved RUSK, så tillitsverv i Unge Høyre i 5 år, 
dernest nestleder i Høyre lokalt og nå også kommunestyrerepresentant for dette partiet i hjembygda.Hennes 
fremste ønske for det sivile liv var å studere sykepleie. 
På Rylakonferansen hadde Maren fått oppleve høyt kompetente og sterkt engasjerte forelesere, som bl.a. foredro 
om integrering av flyktninger, presseetikk i teori og i praksis, ledelse og etikk, team og nettverksbygging, samt om 
Ungt entreprenørskap. 
Maren kunne også, med berettiget stolthet, fortelle om ulike praktiske gruppeoppgaver deltakerne skulle 
konkurrere om å løse best mulig. Stoltheten skyldtes at Marens gruppe, blant syv slike til sammen, ble vinner i 
samtlige konkurranser ! 
Som avveksling fra den åndelige føden kunne Maren fortelle at deltakerne hadde tatt del i et storslått 1700-talls-
måltid, med tilpasset underholdning, samt fått guidet omvisning på festningsområdet. 
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EN PASTORSØNN SOM HAR TATT ET OPPGJØR MED SIN FAR 
OG HANS TRO 
VED ANDERS TORP 
09.05.2016 
 
Før foredragsholderen slapp til ble Olav Lomsdalen overrakt Paul Harris-medaljen med 
tilhørende diplom for sitt lange virke i klubben. Vi gratulerer ! Deretter ble Erik Jondells snarlige 
sorti fra Eidsvoll, og fra klubben, markert. Vi takker for innsatsen for bygda - og for Eidsvoll 
Rotary ! 
 
Kveldens foredragsholder, Anders Torp, har en likesinnet klubben lærte å kjenne for temmelig nøyaktig tre 
måneder siden. Den 8/2 d.å. fortalte Fredrik Østbye oss om sin oppvekst med Jehovas vitner, om bruddet med 
denne sekten, og endelig om sitt arbeid i organisasjonen Hjelpekilden for å bistå andre i tilsvarende tros- og 
livskriser. Se referatet herfra. 
Anders ga oss en beretning som inneholder mye av det samme personlige drama som Fredrik opplevde, men 
som også atskiller seg noe i det ytre. For det første tilhørte Anders familie den karismatiske del av 
Pinsebevegelsen. Dernest var hans far, Jan-Aage Torp, en fremtredende pastor i de norske pinsemenighetene 
Seierskirken og Oslokirken, og er bl.a. blitt viden kjent gjennom aksjoner mot abort, mot homofile og mot 
regulering av foreldres rett til å oppdra sine barn som de vil. 
Pinsebevegelsen har globalt  omlag 600 millioner medlemmer og er en av de raskest voksende kristne 
grupperinger i verden. I Norge er medlemstallet mellom 60 000 og 70 000. Det som særpreger den er 
forestillingene om at den hellige ånd er virksom blant oss, og at den manifesterer seg gjennom de troendes 
tungetale. Ellers følger den en bokstavtro og konservativ bibeltolkning. Den utgjør ikke en enhetlig organisasjon, 
men består av mange selvstendige menigheter (frikirker). I 1990 årene utskilte det seg i Norge en sterkt 
karismatisk fundert pinsemenighet (kristensenterbevegelsen), som er den gren Anders familie tilhørte. Med den 
karismaen eller de nådegavene lederne her mener å forvalte, hevder de bl.a. å kunne høre Guds stemme, å 
kunne helbrede syke, å kunne drive ut demoner fra dem som er besatt av djevelen osv.. 



Sammen med Aftenposten-journalisten Tonje Egedius har Anders Torp skrevet boken "Jesussoldaten" om 
hvordan det var å vokse opp og bli indoktrinert i de ytterliggående menighetene faren ledet. Han har sterke 
historier å fortelle, som han senere har utdypet på radio og i tv - også gjennom åpne konfrontasjoner med sin 
egen far. Det var slike historier vi fikk ta del i på denne klubbkvelden - på det stedet hvor tros- og ytringsfriheten 
fikk sin forankring i vår egen grunnlov. 
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INNKOMMENDE PRESIDENT PRESENTERER SITT ÅR - 2016-17 
VED JOHN ARNE KARLSEN 
02.05.2016 
Etter å ha takket for den tilliten han var blitt vist ved presidentvalget, fortalte John Arne om sin "klubb-CV". 
Dernest sa han også litt om de lederne han ville ha over seg i Rotary i den kommende perioden, distriktsguvernør 
Johan Østby og verdenspresident John Germ. 
Han ga også en generell orientering om Rotary og dens situasjon idag, samt om det tema (serving humanity) og 
den strategiske plan som er valgt for 2016-17. 
Fra de mål han har satt for vår egen klubb i det aktuelle året kan bl.a. nevnes disse: nettotilgang på ett nytt 
medlem, 5 sosiale arrangement, 2 bedriftsbesøk og gjeninnføring av 3 minutters innlegg ved starten av møtene. 
Ett av de bærende tema for selve møtene skal være bygda og lokalhistorien vår. Dessuten skal prosjektet "Årets 
eidsvolling" avsluttes. 
Ellers viste han frem oversikter over styrets og komiteenes sammensetning i den kommende perioden. Det 
sistnevnte er et forslag som det er mulig å ha synspunkter på, og som en eventuelt  kan forsøke å påvirke.  Men 
da må en si fra innen 16. mai. 
En mer detaljert gjennomgang av powerpointene til John Arne får du her og her 
 
 



 
 
 
OMVISNING I KRIKER OG KOTT I EIDSVOLLBYGNINGEN 
VED DIREKTØR ERIK JONDELL 
25.04.2016 
Frammøtet var stort, ikke minst av gjester, da Erik guidet oss på en lite brukt "løype" gjennom Eidsvollbygningen. 
Vi fikk bl.a. se spisesalen, Anker-familiens private leilighet, selskapsstuene, rommene i nordfløyen, 
kjellerrommene og den såkalte ruinkjelleren. Underveis fortalte han inngående om det restaureringsarbeidet som 
var blitt gjort forut for det nylig gjennomførte 200-års jubileet for Grunnloven. Hovedmålet for dette arbeidet hadde 
vært å gjenskape bygningen med inventar, samt parken rundt, så nær tilstanden i 1814 som det var mulig å 
komme. 
Utfordringen hadde vært begrenset kunnskap om enkelte maling- og tapetdetaljer, samt det faktum at 
mesteparten av det opprinnelige inventaret var gått tapt ved Ankers konkurs i 1822. Men viljen og evnen til å nå 
målet hadde vært stor, det siste ikke minst fordi Stortinget hadde vært raus med den økonomiske støtten. 
Bevilgningen til formålet hadde vært på formidable 348 millioner kroner. Også resultatet var imponerende, både i 
teknisk og - forutsetningsvis - i historisk forstand. 
 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 

FREMTIDENS DAGLIGVAREMARKED I NORGE 
VED DR.OECON ODD GISHOLT 
18.04.2016 
Som en innledende presentasjon av seg selv fortalte Gisholt om sin karriere som skoleleder ved 
siviløkonomutdanninger i Sveits, Tyskland og Norge, og om sin tidligere jobb som generalsekretær i Libertas. 
Siden han nå opptrådte på et Rotary-møte nevnte han også at han gjennom diverse flyttinger hadde hatt 
medlemskap i til sammen fem Rotary-klubber - så langt ! 
Hovedemnet for hans foredrag var imidlertid å fortelle om trender i dagligvarehandelen i Norge, samt å gi noen 
faglig funderte spådommer om utviklingen i denne bransjen. Denne gjennomgangen var så innholdsrik og gikk i et 
så høyt tempo, at det var vanskelig både å lytte, forstå og samtidig skrive ned det som er nødvendig for å lage et 
fullverdig sammendrag av det som ble formidlet. Et bedre alternativ er da å legge ved den PDF-filen som 
foredragsholderen støttet seg til, og som han - prisverdig nok - var villig til å la oss få etterpå. 
I den vedlagte filen er ikke alle sidene like selvforklarende. Den enkleste oppsummeringen av de konkrete 
spådommene er å finne i 18 punkter på sidene 12 og 13. Ellers er nok også de andre sidene med tekst lettest å 
fatte når en ikke har selve foredraget på øret. 
Filen finner du ved å klikke her 



 
 

 
 
ET REISEBREV FRA HARARE OG OMRÅDENE RUNDT 
VED ODD JOHNSEN 
11.04.2016 
Zimbabwe (tidligere Rhodesia) har hatt en svært turbulent historie i nyere tid. Etter omlag 90 år som engelsk 
koloni, fulgte en hektisk og konfliktfylt periode med hvitt mindretallsstyre, før landets regjering måtte godta frie 
valg, dernest svart flertallsstyre og endelig reell avkolonialisering. Men det politiske dramaet tok ikke slutt med 
det. Frigjøringshelten og vinneren av valget i 1980, Robert Mugabe, utviklet seg fra å være en progressiv politiker 
som gjennomførte sosiale og økonomiske reformer i 80-åra han høstet stor anerkjennelse for, til å bli en 
makthungrig og lunefull enehersker som over tid har gjort landet til et "konkursbo", i både sosial, økonomisk og 
politisk forstand. I en alder av 92 år sitter han fortsatt ved makten, og kan derfor ikke fri seg fra ansvaret for 
elendigheten. 
Odd Johnsen har, som inspektør ved Nannestad videregående skole, nylig vært i landet sammen med en gruppe 
elever og lærere. De hadde alle på forhånd deltatt i en innsamling til inntekt for SOS-barnebyer i Zimbabwe, og 
skulle nå besøke mottakerne av hjelpen. 
Hovedinntrykket til Odd fra reisen var at de hadde besøkt et naturskjønt land med et rikt dyreliv og hyggelige og 
kontaktsøkende mennesker. Samtidig var det åpenbart et vanstyrt land,med mye fattigdom og dårlige levekår, 
korrupsjon og politisk overvåkning. Noen av de fakta-oversiktene som følger etter dette referatet sier en god del 
om dette. 
Ellers fortalte han med støtte i nær 70 fotografier hva gruppen hadde opplevd på reisen, fra dag til dag, av smått 
og stort. De hadde bl.a.besøkt barnehjem, barnehager og skoler, samt spektakulære naturparker med - for oss - 
eksotiske dyr, for å nevne noe. Fotografiene var spennende, vakre og varierte, og historiene så mangfoldige at 
det er umulig å gjengi alt dette i et kort møtereferat. 



 

 

 



 

 
 



 
 

 



 
 
 
FAMILIE- OG BEREDSKAPSHJEM I ALERIS REGI 
VED FAGKONSULENT VENKE FLO-MYHRE 
04.04.2016 
Aleris er en privat bedrift som tilbyr helse- og omsorgstjenester på mange av de områder hvor det offentlige har et 
hovedansvar. Det er da også kommuner og den statlige BUP-etat som ved egen kapasitetsmangel, eller av mer 
ideologiske grunner, etterspør tjenestene. Aleris er etablert med 350 operative enheter i tre land. Den har 10 000 
medarbeidere og en årlig omsetning på over 7 mrd svenske kroner. 
Brorparten av foredraget handlet om bedriftens arbeid innen den del av barnevernet som foregår utenfor 
institusjon, i det som benevnes som henholdsvis "familiehjem", "beredskapshjem" og "besøkshjem". Flo-Myhre 
gikk grundig inn på det som skjuler seg bak hver av disse betegnelsene, hvilke behov hver av dem er tenkt å 
dekke, hva som vanligvis kjennetegner de barna som blir plassert i dem, hva som kreves av de private hjem som 
stiller seg til disposisjon for oppgaven, og - endelig - hvordan utvelgelsen av aktuelle hjem foregår. Hun fortalte 
også hva Aleris kan tilby de utvalgte hjem, i form av av lønn og utgiftsdekning, samt faglig oppfølging og annen 
støtte. På dette satsingsområdet har bedriften nå i Norge engasjert ca. 800 medarbeidere (dvs. de voksne  i de 
kontraherte hjemmene), som hver dag yter omsorg overfor ca. 600 hjelpetrengende barn og unge. 
Foredragsholderen ga innledningsvis også endel generell informasjon om bedriftens forretningsidé, verdier, etikk 
og samfunnsansvar, pluss litt "egenreklame" om hva hun mener er dens konkurransefortrinn - som genuin 
omtanke, profesjonalitet, engasjement og nytenkning. 
For flere detaljer, se PowerPoint fra foredraget her. 
 



 
 
 
 

PÅSKEQUIZ 
VED THORVALD TANDE JR 
21.03.2016 
Under kyndig ledelse av vår Quizmaster Thorvald klarte vi å stille med 2 lag og 3 deltakere på hvert av lagene. 
Begge lagene fulgte hverandre ”tett” , men det var ”Gutta i hjørnet ” – som besto av Pål Ø, Jørund og Bjørn som 
gikk av med seieren foran ” Presidentens menn ” 
Som vanlig kaffe og småkaker og litt Rotarystoff også. 
 
MJØSLI, HYTTEPROSJEKT PÅ GRENSEN 
VED OTTO K. BLIX HULBAK 
14.03.2016 
På det sør-nordgående høydedraget mellom Minnesund og Espa langs østsiden av Mjøsa er et nytt område for 
fritidsbebyggelse under utvikling. Området heter Mjøslia og er endel av et større planområde for fremtidig 
hyttebygging. Planområdet er på ca 7400 daa, fordelt på ca 1650 daa i Stange kommune og resten i Eidsvoll 
kommune. Den delen som ligger i Stange er klar for utbygging, og salget av tomter og hytter er i gang. I Eidsvoll 
derimot, gjenstår mye. Området må godtas som område for fritidsbebyggelse i kommuneplanen ved neste 
rullering, det må deretter detaljreguleres, så må nødvendig infrastruktur på plass, før tomte- og hyttesalg kan 
begynne der. 
Blix Hulbak, som er hovedeier av det firmaet som står bak prosjektet, Mjøslia AS, ga oss en detaljert beskrivelse 
av den forretningsideen han hadde, av status i arbeidet og av planene fremover. 



Forretningsidéen er å kunne tilby gode hyttetomter i naturskjønne omgivelser i kort reiseavstand fra det sentrale 
Oslo-området. I stedet for å bruke store deler av helgene på reise til og fra hytta, kan byborgerne her bruke 
mesteparten av tida på selve hytta, og det i nesten like fine omgivelser som dem de finner lenger nord og høyere 
til fjells. 
Til nå er 43 tomter solgt, og på disse er det bygget 19 hytter så langt. Mjøslia AS har foruten inntekter fra selve 
tomtesalget, provisjon fra salget av ferdighytter - forutsatt at disse er kjøpt fra fabrikanter som er anbefalt av 
tomteutvikleren. Firmaet tar seg også betalt for snømåking, veivedlikehold, bygge- og gravearbeid, samt for utleie 
av firmaeide hytter på feltet. 
PowerPoint fra foredraget finner du her 

 



 

 
 

 
 



SAMFUNNSANSVAR I NÆRINGSLIVET 
VED TRUDE ANDERSEN FRA INNOVASJON NORGE 
07.03.2016 
"Gjennom sitt samfunnsansvar bidrar næringslivet til en positiv samfunnsutvikling, styrker egen konkurransekraft, 
samt opptrer i tråd med universelle normer og verdier". 
Sitatet over er hentet fra et prinsippnotat skrevet av Trude Andersen fra Innovasjon Norge. Hun var også 
kveldens innleder om problemstillingen i notatet, som hun valgte å nærme seg på en uortodoks måte. 
 
Tilhørerne ble delt inn i fire grupper som hver fikk utdelt et spill om temaet. Oppgaven gikk ut på å plassere 24 
lapper med ulike handlingsvalg som enten "uakseptable" ( i rød sone), som "må vurderes nøye" ( i gul sone) eller 
"som regel greit" ( i grønn sone ). Det forelå ingen klar fasit for rett plassering av flere av valgene, mens det for 
andre var ganske klart hva lov og rett krever. Gruppenes plassering av lappene skulle bestemmes gjennom 
diskusjon, basert på deltakernes holdninger, verdier, erfaringer og kunnskaper om lov og rett og trender i tiden. 
Målet var ikke "å vinne over" de tre andre gruppene, men å vinne ny innsikt og gi økt bevisstgjøring om temaet. 
 
Som eksempler på valg som ble gjort i gruppen sekretæren/Pål L. var med i kan nevnes: 
 
I rød sone:  

• Barnearbeid. 

• Ikke legge til rette for fagorganisering. 

• Dårligere vilkår for ansatte i Norge fra andre land. 

I gul sone:  

• Kun ett kjønn i ledelsen. 

• Etablere skjemmende installasjoner i naturen. 

• Miljøbelastning for å sikre arbeidsplasser f.eks. fra en hjørnesteinsbedrift. 

I grønn sone: 

• Leverandører er uten en tydelig miljøprofil. 

• Personlig gave som takk for å ha gitt god service eller f.eks. etter et foredrag. 

• Arbeidslunsj eller arbeidsmiddag betalt av andre enn arbeidsgiver. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ICARE 
VED FRØYDIS GARMO HOVDEN OG GEIR FINSTAD FRA NORGES BLINDEFORBUND 
29.02.2016 

 

I verden idag er 39 millioner mennesker blinde. 80 prosent av disse er det unødvendig, i den forstand at de kan bli 
helt seende igjen om de kommer til behandling innen rimelig tid. Og best av alt, behandlingen er enkel, rask og 
billig å gjennomføre.  
 
Den vanligste årsaken til kurerbar blindhet er grå stær (katarakt). Sykdommen arter seg slik at linsen i øyet 
gradvis mister sin klarhet, og den rammede får et økende tåkesyn som ofte ender i blindhet. De fleste som får den 



er eldre, men også yngre angripes - og da ikke minst i de deler av verden hvor befolkningen både er mye ute og 
eksponeres for mye sol, og hvor det samtidig ikke er så vanlig å beskytte seg med solbriller eller bak 
solparasoller. I u-land er dette en av  mange årsaker til at enkelte ikke greier å komme seg ut av fattigdom. Uten 
syn har de i praksis ingen mulighet for å få utdannelse, jobb og inntekt. Denne hindringen kan imidlertid fjernes 
med en operasjon, der den ødelagte linsen erstattes med en syntetisk. Inngrepet koster omlag 250 NOK pr. øye 
og tar rundt 5 minutter! 
Norges Blindeforbund har satt seg fore å gjøre noe med dette. Foredragsholderne, som begge er ansatt i 
forbundet, fortalte at målet var å redusere den unødvendige blindheten i verden med 25 prosent innen 2020. 
Forbundet har allerede bidratt til at over 200 000 mennesker har fått synet tilbake. Ett av de land det til nå har 
vært satset tungt i er Nepal. Her har tre øyesykehus vært   i sving i flere år og hjulpet mange. En av disse var 
Aisha, en 18 år gammel pike som var hjulpet ut av mørket etter to år som blind. Vi ble vist en kort film om hennes 
historie, som ga en rørende skildring av hvordan et enkelt menneske kan se lyset - i dobbelt forstand - gjennom 
slike prosjekt som Blindeforbundet gjennomfører. 
Eidsvoll Rotary har etter initiativ fra Lise Bjørnsen, og i samråd med forbundet, sagt seg interessert i å bistå med 
økonomisk støtte i et tilsvarende prosjekt i Mozambik. Vi fikk derfor en egen orientering om situasjonen i, og 
forbundets arbeid med, dette landet.  
I Mozambik er det, kort fortalt, mye mer ugjort enn i Nepal. På prosjektets hovedbase i Chimoio er det så langt 
bare ansatt en øyelege og noen få spesialsykepleiere. Selv om legen og hans medhjelpere har gjort en stor 
innsats med mange øyeoperasjoner gjennom 13 år, er de hemmet av at de er få, av mye gammelt utstyr og av at 
de har lite penger til utvidelse av staben og fornyelse av utstyret. Likevel gjør de så godt de kan, både på 
hovedbasen og ved å reise rundt og operere øyer på lokale sykehus andre steder i landet.  
Med bakgrunn i den orienteringen vi fikk, er det åpenbart at klubben her har fått et nytt, og svært meningsfullt 
prosjekt å engasjere seg i ! 

 



 



 



 



 
 

EIDSVOLL I BILDER. INTERN ORGANISERING 
VED RONALD BERG 
22.02.16 
Ronald ønsket å vise oss hvordan komiteen som jobber med "Eidsvoll i bilder" har organisert seg, og hvordan den 
arbeider. Han ba også om å få synspunkter på det som ble lagt frem. 
 
Som støtte for presentasjonen hadde Ronald laget det prosess-/flytskjemaet som følger etter dette referatet. Det 
gir en kronologisk og uttømmende oversikt over det som skjer gjennom prosessen, og er langt på vei 
selvforklarende. Det vises derfor til dette. Han la også frem oversikter over annonsører, annonseinntekter, 
utsalgssteder  og salgsresultat. Av det Ronald ellers fortalte, bør følgende fremheves: 
 

• Komiteen bør ha minst 8 - helst sterkt motiverte - medlemmer. 

• Arbeidet bør starte "i god tid", da heftet må være klart for salg tidlig i desember i 
utgivelsesåret     (dvs. før julehandelen), og det er mye som må ordnes. 

• En må på forhånd ha sørget for å ha samlet inn alle numre av Eidsvoll-Ullensaker Blad f.o.m. 
oktober året før og frem til oktober i utgivelsesåret. 

• Samarbeidet med medielinja på Nannestad videregående skole om utarbeidelse av layout og 
annen teknisk tilrettelegging av manus bør videreføres. 



Underveis i foredraget ble følgende kommentarer notert: 
 

• Heftet er blitt en bærebjelke i klubbens økonomi, og bør derfor følges opp i alle ledd. 

• Omtaler av heftet før salgsstart i media, og da spesielt i Eidsvoll-Ullensaker Blad, bør være 
selvsagt. Heftet er tross alt god reklame for både avisa, klubben og lokalsamfunnet. 

• Det bør utvikles en mer gjennomtenkt redaksjonell linje over hvilke typer stoff heftet bør 
inneholde. Bør det bare være "gladsaker", eller også saker om mer alvorlige hendelser? 

• Kvalitetsikringen av det ferdige produkt bør bli strengere, både når det gjelder korrektur og 
annet ettersyn av tekst og bilder. 

 
 
 



 
Klikk for større bilde 

OPPSUMMERING PEISMØTENE 4.JANUAR 2016 
15.02.16 
Informasjon fra presidenten 

Rune Magnussen er i vervet som District Governor Next Nominee (DGNN) – Distriktsguvernør D 2260 for 
rotaryåret 2018 – 2019. 

• Invitasjon fra Oslo Rotaryklubb – Forretningsforum 25.februar. 

• PETS og distriktstreningssamling, Enebakk 12.mars. 

• Det skjer mye nytt innen bruk av elektroniske plattformer i Rotary 

Odd Johnsen informerte kort om møtet, avholdt av Kløfta Rotaryklubb, som omhandlet kommunikasjon og 
samhandling med media.  
ICare. Arbeidsgruppen har møte onsdag 17.februar. Blindeforbundet kommer på medlemsmøtet 29.februar og 
informerer om prosjektet. 
Torskeaften avholdes fredag 4.mars. Invitasjon vil bli sendt ut raskt, med bindende påmelding. Ut fra antall 
påmeldte tas beslutning om torskeaften blir gjennomført. 
 
Oppsummering fra Peismøte 04.Jan 2016 I Eidsvoll Rotary klubb. 

Medlemmene var inndelt i 5 Grupper hjemme hos Inger Cock-Olsen, Arne Sundli, Henning Bendtsen, Knut 
Bergerud og Ingunn Gresslien 
Spørsmål til diskusjon: 



1. Relatert til at det er periode var laber oppslutning ved bedriftsbesøk har slik aktivitet ikke 
vært lagt inn i programmet på en tid. Ønskes denne aktiviteten gjenopptatt? I tilfelle JA, 
foreslå 2 bedrifter /institusjoner gruppen ønsker å besøke. 

2. Hvordan mener gruppen at bemanning og rullering i komiteene bør gjennomføres? Konkrete 
ideer noteres. 

Tilbakemeldinger spørsmål 1: 

Ja, bedriftsbesøk ønskes. Gjøre god kartlegging av alternative bedrifter som kan være aktuelle. Avstemme 
interessen i forkant blant medlemmene. Markedsføre bedriften godt i forkant av besøket. Bedriftsbesøk i 
nærmiljø, men også nordover – Minnesund, sørover, Jessheim, Lillestrøm, evt.Oslo? Organisere felles transport. 
Ett besøk pr halvår.    
Konkrete forslag: COOP / XXL –automatisert lager, ØRI på Dal, Brødr. Finsbråten, Gjersing verksted Minnesund, 
AMFI Råholt kjøpesenter, Ruud Trevare Styri, Ungdomsfengselet, SystemAir Dal, Furuseth slakteri, 
Renseanlegget i Bårlidalen, OSL nye Terminalen, Stortinget, Ullersmo fengsel, Farmen –gården Løntjernbråtan.  
Bransjeregister, kommende yrker er også aktuelle områder man kan finne aktuelle virksomheter 

Tilbakemeldinger spm 2: 

• Lage rutiner / prosedyrer for hver komitè. Tydelig mandat for komiteen. Samles i en ”Perm” 
(elektronisk på vår hjemmeside) som følger komiteen. 

• Komiteleder få tydelig ”hva er hans/hennes ansvar ”. Leder må ha erfaring fra samme komite 
og interesse for området. Interne komitemøter må føre til referat.  Komiteleder gir 3-min info 
om status på medlemsmøtene 

• Hva er  ”tilstrekkelig bemanning” ? 

• Kontinuitet og utskifting . 2-års valg på komiteleder + 1 til (litt diskusjon knyttet til dette 
punktet, klubben må også forholde seg til lovene). 

• Rullering må bli bedre.  

• God blanding av erfarne og nye /eldre og yngre medlemmer. 

• Peismøter for komiteene. 

• Avklare en vikar / avløsningsordning ved oppstart av funksjon ( f.eks sekretær / kaffegruppa)  

Andre tilbakemeldinger:  

• Egenandel på sosiale arrangementer ?? 

• Det er for lite sang og musikk på møter / fester. Forslag: invitere en viseklubb eller andre. 
Bruke egne ”krefter” ? 

Det ble ikke konkludert med noe ut fra innkomne forslag fra gruppene. Dette vil bli en oppgave for komitelederne i 
sammen med styret. 
 
KUNSTEN Å RØMME FRA EN SEKT SOM JEHOVAS VITNER 
VED FREDRIK ØSTBYE 
08.02.16 
Jehovas Vitner er et verdensomfattende trosamfunn som ble etablert på 1870-tallet i USA. 
Organisasjonen har idag over 8 millioner aktive medlemmer, men kan mobilisere langt flere på 
store stevner verden rundt. I de fleste land med en stor kristen befolkning fremstår imidlertid 



gruppen  som en mindre sekt, med en særegen bibelforståelse, strenge leveregler og en hard 
selvjustis, men også med en svært offensiv ytre forkynnelse gjennom dør-til-dør besøk og 
spredning av troskrifter - som "Vakttårnet" og "Våkn opp !" i Norge. 
Kveldens foredragsholder er vokst opp i og med denne sekten i hjembyen Askim. Selv om han på 
mange måter hadde en fin oppvekst  med sine troende foreldre og søsken, begynte han etterhvert 
å tvile på sektens - og for så vidt - kristendommens trosgrunnlag, samtidig som han som ungdom 
brøt med deres strenge leveregler. Lenge gjorde han det i skjul bak dekkhistorier og med løgn, 
men gradvis utfordret han sin omgivelser åpenlyst. Tvilen bunnet i at han så flere og flere 
avgrunner mellom sektens virkelighetsforståelse  og det han lærte om verden og naturen på 
skolen og gjennom vitenskap. På konkrete spørsmål fra ham om dette misforholdet, fikk han 
alltid dette utilfredsstillende standardsvaret: " Du må bare tro ! " Han kunne heller ikke skjønne 
at det han så som naturlige behov rettet mot jenter, interesse for fotball og annen normal 
ungdomsaktivitet, kunne tolkes som synd. 
Som 20 åring tok han det endelige og åpne bruddet med sekten. Det gjorde han gjennom et brev 
til menigheten. Her siterte han bl.a. Gandhi som har uttalt: "Lykken er når det du tenker, føler og 
gjør er i harmoni." Han avsluttet sine egne formuleringer med en dobbelthet : "Idag er jeg 
lykkelig, men trist." 
Tristheten skyldes det bruddet han visste måtte komme med familien, som han  var svært knyttet 
til, og til det trosfellesskapet som tross alt hadde betydd så mye for ham gjennom mange år. I 
Jehovas Vitner heter det at mistro og synd ikke automatisk fører til eksklusjon, men det skjer ved 
gjentatt ulydighet og uten at synderen viser ekte anger og forbedring. Ved eksklusjon - eller ved 
selvvalgt utmeldelse -  skal medlemmene for all ettertid holde seg unna den fortapte. 
Følgene av det siste har voldt Østbye mange kvaler og psykiske problemer. Særlig ille ble det da 
han gikk åpent ut i VGs helgemagasin, og senere i flere andre medier, og fortalte historien sin.  
Likevel angrer han ikke. Tvertimot har han de seinere år engasjert seg aktivt i organisasjonen 
Hjelpekilden. Den består av frivillige som yter hjelp og støtte til mennesker som opplever 
problematiske bruddprosesser i forhold til ulike trosamfunn. Tilbudet kan være deltakelse i 
samtalegrupper eller bistand fra støttekontakter. 

 



 



 



 

 



 
 
KRIMINALITETSBILDET I EIDSVOLL NÅ 
 
VED FUNGERENDE LENSMANN JAN VIDAR KARLSEN 
01.02.16 
Foruten det som annonseres i overskriften fortalte Karlsen litt om den nye politireformen, og  litt 
om sitt eget kontor. Vi starter med det. 
Politireformen trådte i kraft 1/1-16, med en reduksjon av antall politidistrikt  fra 27 til 12. De 
tidligere selvstendige distriktene Romerike, Follo og Østfold inngår nå i Øst politidistrikt, som har 
fått sitt hovedkontor i Ski. Den interne organiseringen i det nye distriktet er ikke fastlagt, men vil 
bli bestemt i løpet av inneværende år. Det ligger i kortene at det også vil bli en sterk sanering av 
antall lensmannskontor, og det er ikke gitt at vi får beholde vårt. Dette dekker idag Eidsvoll og 
Hurdal kommuner, har hovedsete på Råholt og en bemanning på 27 personer. Av disse har 20 
politioppgaver, mens resten er opptatt med sivil forvaltning eller har merkantile funksjoner. Den 
sivile forvaltning omfatter slikt som pass-søknader, våpensøknader, tvangsfullbyrdelsessaker, 
utkastelser mm. Alle politibetjentene er både ordenstjenestemenn og etterforskere. De sorterer til 
daglig under lensmannen, men når de kjører patrulje styres de fra Operasjonsentralen på 
Lillestrøm - og kan i prinsippet brukes over hele Romerike. 
Så til aktuelle tall som sier noe om kriminalitetsbildet i Eidsvoll i 2015. Fordi vi på høsten ifjor 
fikk iverksatt den nye straffeloven, med nye operasjonelle begreper, kan vi ikke så lett 
sammenlikne disse tallene med eldre data. Likevel: 

• Oppklaringsprosenten var 51,7, som er nær det normale etter år 2000. 
• Voldssaker lå på ca. 100, også det omtrent som i de forutgående år. 
• Grove tyverier fra bolig var det 10 av, noe som er færre enn i de siste 7-8 år. 
• Grove tyverier fra bil var preget av mer enn 50 tilfeller av tyverier av GPS- systemet i VW- og 

Skoda-biler. Her er det pågrepet to mann som mistenkes for systematiske serietyverier. 
• Av narkotikaforbrytelser var det 156, hvorav 8 tunge (dvs. med lange straffealternativ). 
• I trafikken var det ett dødsfall, som er lavere enn vanlig i et så trafikkbelastet område som 

vårt. 
Mange førerkort ble imidlertid inndratt, men ikke sjelden skyldes det annet enn uvettig kjøring. 
Det kan feks. være generelt rusmisbruk eller fordi førerkortet var brukt i forbindelse med 
forbrytelser. 
Ellers fortalte lensmannen mer inngående om hvordan kontoret hans forholder seg til kriminelt 
belastede MC-grupper som har etablert seg i distriktet, hvordan de håndterer seksuelle overgrep 
mot barn, og hva de gjør for å forebygge kriminalitet blant ungdom. 
Han var også innom andre aktuelle forhold i vårt nærområde som kan få betydning for politiet i 
tida som kommer. Blant slike nevnte han opprettelsen av ungdomsfengselet på Dønnumskia og 
etableringen av asylmottak på Stensby og ved Minnesund. 

 



 
 

HVA VI GJØR I FLYTOGET FOR Å FÅ FORNØYDE KUNDER 
VED SERVICESJEF INGRID SUNDLI 
25.01.16 
Flytoget er et hurtigtog som går mellom Oslo Lufthavn og Oslo Sentralstasjon, og videre til Drammen. Høyeste 
hastighet er 210 km/t. Det har avganger hvert 10. minutt fra Oslo S, og bruker ca. 20 minutter derfra og til 



flyplassen. Det går i direkte konkurranse med NSB, selv om også dette eies av Staten - med bedriftsnavnet 
Flytoget AS. Det åpnet i 1998 og har til nå fraktet nær 90 millioner passasjerer. Selv om det er omlag dobbelt så 
dyrt å reise med flytoget som med tog fra NSB, er selskapet hele 5 ganger i sin til nå 17. årige levetid  blitt kåret til 
den bedrift i Norge som folk er mest tilfreds med. 
Temaet for foredraget var hva bedriften konkret gjør for å oppnå så gode resultater. Foredragsholderen har 
bakgrunn fra 8 år i selskapet, og er nå en av dets 6 servicesjefer. Hun ga en engasjert fremstilling av selskapets 
historie, av dets visjoner og mål og av dets mangesidige arbeid for å bygge en serviceorientert kultur blant de 330 
ansatte. Hun brukte seg selv, leste dikt, viste filmsnutter og nyttet en powerpoint-presentasjon for å illustrere sine 
mange poenger. Selv om det av geografiske grunner ikke er like naturlig for eidsvollinger å bruke flytoget så ofte, 
så skjønner vi kanskje nå litt mer av hvorfor så mange andre gjør det !? 
Gjennom de etterfølgende bildene får vi et inntrykk av det systematiske arbeid som Ingrid og hennes kolleger gjør 
for å skape en god bedriftskultur i en konkurranseutsatt servicevirksomhet. 
 
 

 



 



 



 



 



 



 



 
 

 
EGO-FOREDRAG 
VED PÅL ØSTBY 
18.01.16 
Pål ga innledningsvis noen fakta om seg selv og sin familie. Disse kan gjenfinnes i det første bildet som følger 
teksten. Så tok han glimtvis for seg sine mange fritidsinteresser, fra tidligere år og de som fortsatt er aktuelle: 
svømming, orientering, ski på land og på vann, og når det gjelder det siste - deltakelse på vannskishow Norge 
rundt, snowboard, motorsykkelturer og cabrioletutfarter med gode venner på/i tilsvarende doninger, samt, fra den 
mindre sportslige siden, avansert drinkemiksing med prøvesmaking blant festglade venner i nabolaget. 
Han fortalte også at familien brukte endel av sin fritid på et lite småbruk de hadde kjøpt nær Vorma nord for 
Eidsvoll sentrum. Både selve bruket,  vedskogen rundt og en fløterhytte de hadde fått på kjøpet og renovert nede 
ved elvebredden, ga dem mye rekreasjon og mye lystbetont arbeid. Endelig understreket han at både kona og 
han brukte mye tid på å følge opp ungene, gjennom foreldremøter, i FAU, på svømmetrening mm. 
Etter denne gjennomgangen av varierte fritidsinteresser gikk han kronologisk løs på sitt mer profesjonelle liv.  
Det meste av sin grunnutdanning fikk han på skoler i Eidsvoll. Dernest ble det befalskole i Forsvaret, etterfulgt av 
7 år som transportoffiser før han tok sluttpakke. Gjennom den fikk han bl.a. anledning til å ta statssubsidiert 
ingeniørutdanning i Oslo. Som ferdigutdannet bygningsingeniør tok han så i en kort periode jobb som 
byggesaksbehandler i Ullensaker kommune, før han i stedet valgte å arbeide som privatpraktiserende "los" for 
utbyggere som måtte navigere seg gjennom komplisert kommunalt farvann. 
Etter tiden som byråkrat og "byråkratilos" orienterte han seg mot å bli mer praktiker i bygningsbransjen. Første 
stopp ble ferdighusbedriften Nordbohus. Oppholdet her varte i 6 år. Fra 2012 ble han så ansatt som daglig leder i 
Idehus Romerike, en stilling han fortsatt har. Også her er det snakk om ferdighusproduksjon.  Bedriften er knyttet 



til en kjede av 65 enheter på franchisevilkår. Romeriksenheten har 16 ansatte og er selvforsynt med 
tømrerkapasitet, men i den grad den får totalentrepriser må den leie inn rørleggere, elektrikere, blikkenslagere 
mm utenfra. Firmaet leverer typehus og kan nå tilby ca. 50 varianter, som dessuten kan skreddersys noe etter 
individuelle ønsker. 
Firmaet bygde 27 hus i 2015 og hadde samme året en omsetning på ca. 80 millioner kroner. Det har idag en 
ordrereserve for minst et års drift, og Pål konkluderte med å si at han ser lyst på fremtidsutsiktene. 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
LHL-KLINIKKEN I FEIRING, NÅ OG I FREMTIDEN 
VED BENTE DOKNES 
11.01.16 
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) etablerte i 1989 et privat sykehus i Feiring for utredning og 
behandling av hjertepasienter. Inntil da hadde det offentlige helsevesen hatt svært mangelfull kapasitet til selv å 
ta seg av slike pasienter, både for utredning, til utblokking og til mer inngripende kirurgi. Løsningen hadde vært å 
sende en god del av pasientene til utredning og behandling i utlandet, på det offentliges regning. Denne 



løsningen ble utfordret av LHL, som var sterkt motivert som nasjonal interesseorganisasjon for den aktuelle 
pasientgruppen, som hadde en flott tomt for et norskt tilbud  ved sitt kurssenter i Feiring, og som så de 
økonomiske muligheter som lå i statens vedvarende behov for å kjøpe slike tjenester privat. Partene kom 
etterhvert til enighet, og den nå så kjente Feiring-klinikken ble en realitet. Etter drøye 25 års drift, og med over 
70000 utredninger og vel 50000 behandlinger utført, samt med et stadig større repertoar av hjerterelaterte 
behandlingsformer å tilby, og - ikke minst - med en stor og veldokumentert pasienttilfredshet å skryte av, står 
sykehuset nå ved et veiskille. Det skal i løpet av kort tid innstille sin virksomhet i Feiring, men gjenoppstå i en 
større enhet i Ullensaker. 
Dagens klinikksjef Bente Doknes fortalte mer detaljert hva LHL-systemet består av, hva Feiring-klinikken spesielt 
har oppnådd til nå, hvilke tilbud dette sykehuset gir idag, hvilke visjoner det har for sin virksomhet mm. Mye av det 
hun sa her står å lese på de bildene som følger etter dette referatet. 
 
Etter denne statusrapporten gjennomgikk hun også grundig planene for det nye sykehuset, som er under bygging 
nær Jessheim - øst for og mellom der E16 og fylkesvei 174 møter E6. Sykehuset, som vil stå ferdig i 2018, 
erstatter både Feiring-klinikken og Glittre-klinikken.  Begge disse tilbyr idag helsetjenester for hjerte- og lungesyke 
i LHLs regi. Men det blir ikke bare en ren fusjon, hvor man kan håpe på samordningsgevinster. Landsforeningen 
har også planer om på sikt å utvide helsetilbudet i det nye sykehuset til andre pasientgrupper som møter køer i 
det offentlige helsevesen. Det kan være kirurgi for dem som trenger rekonstruksjon av bryster, karkirurgi for 
behandling av åreknuter, utredning og behandling av folk med søvnproblemer, med diabetes osv. Doknes nevnte 
også at det interkommunale "helsehuset", som vil betjene Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal 
kommuner, vil ligge på samme tomta og vil kunne kjøpe billeddiagnostiske tjenester, laboratorietjenester og 
eventuelt hotelltjenester fra sykehuset. Dessuten vil LHL legge sin hovedadministrasjon til stedet. Også når det 
gjelder planene for dette nye og samordnede helsetilbudet nær Jessheim, gir de etterfølgende bildene mye av 
den informasjon vi fikk på møtet. 
 
 



 
 



 



 

 



 

 



 
 

 
 
PEISMØTER 
04.01.16 
Ved årets første samling ble medlemmene organisert i fem grupper som møttes samtidig i like mange private 
hjem, til såkalte "peismøter". Hver gruppe fikk i oppgave å besvare to spørsmål. Svarene skulle så sendes Inger 
Cock-Olsen, som ville sammenfatte og videresende dem til presidenten. 
De to spørsmålene var disse: 

1. Relatert til at det i en periode har vært laber oppslutning ved bedriftsbesøk, har slike ikke 
vært lagt inn i programmet på lang tid. Ønskes denne aktiviteten gjenopptatt ? I tilfelle ja, 
foreslå to bedrifter/institusjoner gruppen ønsker å besøke. 

2. Hvordan mener gruppen at bemanning og rullering i komiteene bør gjennomføres ? Konkrete 
ideer noteres. 

 
 
JULEAVSLUTNING 
21.12.15 
Under årets juleavslutning ble det satt flere rekorder, selv om opplegget fulgte tradisjonell lest: 
Første del i Eidsvoll kirke, siste del i møtelokalet på Breidablikk. 
 
Værgudene sto for den første rekorden. Grønne plener og 10 varmegrader bar ikke akkurat bud om at det var jul 
vi skulle markere. Desto hyggeligere var det at hele 57 personer deltok, noe som visstnok også er en rekord i 
klubben de senere år. 
 



Inne i kirken var det ikke mangel på julestemning. Etter et orgelpreludium og presidentens velkomsthilsen sang en 
kvartet, bestående av Renate Westermark, Hans Martin Aas, Trond Ringen og Jens Lie, "Jul, jul, endelig jul". 
Cristian Westermark akkompagnerte på gitar. 
Sogneprest Marta Botne kåserte så over det å knytte fellesskap over ulikheter i menneskers bakgrunn og yrker. 
Herfra trakk hun linjer til Rotary og dens verdigrunnlag. Hun dvelte også ved organisasjonens 4-spørsmål-test, 
som hun så som særs fruktbar i det å bygge gode samfunn. 
Så bar det til Breidablikk, hvor det var dekket og pyntet til fest. Ingunn ønsket velkommen til bords. Der ble det 
servert snitter, øl og akevitt. Underveis i taffelet ble det utdelt hederstegn, underholdt med mer sang og musikk og 
foretatt loddsalg med flytende gevinster. 
Hederen kom Erik Hilde til del. Han ble tildelt "Paul Harris Fellow" for lang, tro og variert tjeneste i Eidsvoll Rotary. 
Vi andre gratulerte. 
Søskenparet Hans Henrik og Ingrid Grønsleth  stod for musikalske godlåter, han på piano og hun med solosang. 
Med loddsalget kom de siste rekordene. For det første har vingevinstene aldri vært flere og mer eksklusive enn i 
år. Som en følge av det, men også fordi antall gjester var høyt, gikk salget av lodd veldig bra. Ifølge Bent, som 
ikke lot noen overse de fem loddbøkene, tilførte det klubbkassa over 10000 kroner. Også det var rekord, og ga en 
lukrativ avslutning på en vellykket julemarkering for klubben. 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

HURDAL RECOVERYSENTER 
VED OLE ANDREAS UNDERLAND MFL 
14.12.15 
Det psykiske helsevern i Norge har lenge vært mye kritisert av mange; i det siste også fra Riksrevisjonen. 
Kritikken har bl.a. gått på manglende behandlingstilbud, på svake resultater, på uensartet behandling av pasienter 
med tilnærmet like diagnoser, på overdreven medisinbruk med til dels svært uheldige bivirkninger, og endelig på 
lite følsomhet overfor pasientenes egne meninger og behov. 
Det private helseforetaket Incita har ønsket å gi et helsetilbud til psykiatriske pasienter og rusavhengige som 
svarer på noe av denne kritikken. Med bakgrunn i en egen behandlingsstrategi, kalt Recoverymetoden, og en 
detaljert manual for aktuelle behandlingsopplegg, har foretaket etablert seg med sitt alternative tilbud i Hurdal. Det 
har overtatt og gjort tidligere Østsiden bo- og behandlingssenter til sin base. Tilbudet ble fra 1.april i år lansert 
under navnet Hurdal Recoverysenter. Det disponerer over 2500 kvadratmeter og vil med full drift sysselsette over 
60 kompetansearbeidsplasser. Senteret har idag 30 pasienter, eller beboere som de gjerne kalles her. Det står 
angivelig over 200 flere lidende på venteliste, og Incita legger ikke skjul på at det ser store vekstmuligheter i dette 
markedet. Deres plan er å etablere minst 10 nye slike sentra i åra som kommer. 
 
Foredragsholderen, som både er styreleder og administerende direktør i Incita, fortalte først litt om morselskapet. 
Det har hovedkontor i Eidsvoll, lang erfaring fra sykehjemsdrift, samt spisskompetanse innen behandling av 
rusavhengige og folk med psykiske plager og diagnoser. Selv har Underland utdannelse og erfaring som 
psykiatrisk sykepleier. 
 
Underland beskrev så mer inngående tilbudet i Hurdal. Siktemålet her er å erstatte mest mulig medikamenter 
med varm og lydhør omsorg, god og kompetent veiledning gjennom gruppesamtaler, velsmakende og næringsrik 
mat, mosjon og turer i skog og mark, kontakt med dyr, og - ikke minst - møter med tidligere lidelsesfeller  som har 



fått orden på sine liv. 
 
Foredragsholderen, og et par andre som møtte fra de ansatte, ga også et konkret eksempel på hvilke resultater 
som kan oppnås ved slik behandling. Samtidig gjentok de sin kritikk av den farlige medisineringen, det 
tvangspreget og den umyndiggjøringen de mente kjennetegner den tradisjonelle behandlingen av psykiatriske 
pasienter i mange norske sykehus. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
OPPLEVELSER OG INNTRYKK UNDER REDNINGSAKSJONEN 
ETTER JORDSKJELVET I NEPAL 
VED STÅLE LINDHARDT, BRIGADESJEF I OSLO BRANN OG REDNING 
07.12.15 
 
"Norwegian search and rescue team" (NORSAR) er en innsatsgruppe som kan innkalles til områder som rammes 
av jordskjelv, eller eventuelt andre katastrofer, som fører til at folk begraves eller stenges inne i sammenraste 
bygninger. Gruppen ble etablert i 2001, og er en av flere tilsvarende i mange andre land. Disse blir mobilisert og 
koordinert av et underorgan i FN-systemet. Gruppene har gjerne en søkeenhet, en redningsenhet og en 
medisinsk enhet, og består da av spesialiserte fagfolk på disse områdene. NORSAR er i dag bemannet med 
personell fra Oslo brann og redning, med folk - og hunder - fra Norske redningshunder og ansatte ved Oslo 



universitetssykehus. Det står under ledelse av Direktoratet for sivilt beredskap og Utenriksdepartementet. 
Sistnevnte dekker også gruppens kostnader. 
Foredragsholderen deltar i teamet fra Oslo brann og redning, og har erfaring fra flere relevante naturkatastrofer. 
Kveldens foredrag handlet om det jordskjelvet som rammet Nepal 25.april i år, og særlig det NORSAR bidrog 
med og erfarte da. 
 
Det aktuelle jordskjelvet hadde en styrke på 7,8, og ble fulgt av flere etterskjelv. Slik sett var det det kraftigste i 
Nepal på 80 år. 7000 mennesker ble drept og 14000 skadd. Det resulterte videre i betydelige skader i 
hovedstaden Katmandu, men enda større ødeleggelser i mer isolerte småbyer nærmere episenteret. Det siste 
skyldtes også at bebyggelsen her var mer fattigslig og dårligere konstruert enn i hovedstaden. 
 
Lindhardt ga en detaljert beskrivelse av en godt motivert, kompetent og utrustet hjelpeinnsats, men som likevel 
ble sterkt hemmet av ytre forhold den ikke hadde kontroll over. Det var transport- og logistikkproblemer, 
byråkratiske hindre, kaos og dårlig organisering på skadestedene, samt en nesten uforståelig rivalisering mellom 
ulike lands innsatsgrupper. 
 
NORSAR mobiliserte på kort tid 35 mann og 5 hunder, og klargjorde 15 tonn utstyr for oppdraget. I slike oppdrag 
er det livsviktig å komme raskt igang. Avreisen ble imidlertid forsinket fordi gruppen måtte vente uforholdsmessig 
lenge på å få landingstillatelse i Nepal. Underveis dit måtte de mellomlande i Baku i Aserbajdsjan, og igjen ble det 
forsinkelser. Denne gang pga vansker med å få visum og finne passende innkvartering for folk og dyr. Også etter 
ankomst  til Katmandu gikk det tregt med å komme i operativt arbeid. Aktuelle skadeområder måtte anvises, 
transport rekvireres og leir etableres - og verdifull tid gikk tapt. Og under hele oppholdet måtte gruppens 
medlemmer slite med høy utetemperatur i varme klær, med støv og skitt fra sammenraste bygg, med ustabile 
bygg og fare for uventede etterskjelv, infeksjonsrisiko mm. 
 
På tross av alle problemene klarte NORSAR-teamet å kjøre flere søk i ulike skadeområder i hovedstaden. De 
rykket på forespørsel også ut til Chautara, en isolert landsby, hvor ødeleggelsene var særlig store og dødstallene 
likeså, men hvor den eksterne hjelpen så langt hadde uteblitt. Her klarte teamet å redde ut en inneklemt ung 
kvinne, samt å få ut en død person fra et sammenrast hus. I tillegg bistod helsepersonellet i teamet under 
oppholdet med å behandle et stort antall skadede, som var lagt inn på et feltsykehus i området. Før tilbakereisen 
til Norge etterlot de også endel utstyr som de gjenværende temaene kunne ha nytte av. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT FRA ÅRSMØTE OG ORIENTERING OM ET MULIG 
INTERNASJONALT HELSEPROSJEKT (GLOBAL GRANT) 
30.11.15 
Før president Gresslien ledet oss gjennom årsmøtet, åpnet John Arne Karlsen kvelden med å reise spørsmål om 
det var anledning til å avgi stemme til visepresidentvalget, per e-post. Stemmen ble underkjent, da det ble reist 
spørsmål fra årsmøtet om slik stemmegivning var gjort kjent for alle medlemmer, i forkant av møtet. Det var et 
ønske at det vurderes å innarbeide i vedtektene at "fjernstemmer" kan godkjennes ved fremtidige valg. 
Det møtte 24 personer. Alle stemmeberettigede. 
Aud Vandvik og Erik Holum ble valgt til tellekorps. 
Petter Helgesen la frem revidert regnskap for Rotaryåret 2014/2015. 
Regnskapet ble godkjent. 
Medlemmene ble oppfordret til å lese årsmeldingen på klubbens hjemmeside. 
 
 Morten Kristoffersen ble valgt til visepresident for Rotaryåret 2016/2017. 
*********** 
Lise Bjørnsen orienterte om et veldig spennende internasjonalt prosjekt som klubben styre har besluttet å støtte 
dersom det blir en realitet. Global grant! 



Det dreier seg om å bidra til å bekjempe unødvendig blindhet. Dette er et av FNs åtte tusenårsmål mot 
fattigdomsbekjempelse. Mosambik er aktuelt samarbeidsland. Lise Bjørnsen har funnet en mulig samarbeidende 
Rotaryklubb der. Blindeforbundet er aktuell samarbeidspartner. 
Dette går klubben inn for med lyst, tyngde og til stor applaus for Lise og Ingunn som har dratt dette i gang. 

 
 
 
 
 
 

SKOTTETOGET - TRIUMF OG TRAGEDIE 
VED ARNE SUNDLI 
23.11.15 
Arne bragte oss tilbake til august 1612 og det som skjedde med det såkalte "skottetoget", på dets vei gjennom 
Norge mot Sverige. 
Den ytre rammen for historien var den pågående krigen mellom Dannmark-Norge og Sverige om de to rikenes 
kontroll over handelen i Østersjøen, samt deres kontroll over handelsveiene gjennom Nord-Norge. Til begge 
partenes hærer ble det rekruttert endel leiesoldater fra utlandet. Svenskene hentet mange av sine 
fremmedsoldater fra Skottland, og det til tross for at den engelske kongen hadde forbudt det. Vervingen foregikk 
derfor gjennom illegale kanaler, og på uortodoks vis. Fanger ble feks. tatt ut av fengsler og vervet, mens andre 
med liten valgfrihet ble tvangsrekruttert. Flere båter med slike soldatemner satte til slutt kurs mot norskekysten, 
og deriblant de med den gruppen på ca. 350 mann som denne fortellingen handler om. 
 
Med stor innlevelse ga så Arne en detaljert beskrivelse av begivenhetene som utspant seg fra gruppen seilet inn 
Romsdalsfjorden til den møtte sin ublide skjebne i et nøye planlagt bakholdsangrep fra drøye 500 norske 
bondesoldater ved Kringen i Sel, og dernest hvordan de aller fleste av de 134 overlevende skottene senere ble 
massakrert i en låve på Kvam. Bare 18 av fiendens offiserer ble vist nåde.  
 
Blant de mange detaljene fikk vi høre om var hvordan skottenes ankomst til Romsdal ble gjort kjent for 
nordmennene, hvordan disse mobiliserte og planla sitt overraskende angrep, hvilke originale observasjonsposter 
som ble plassert ut i landskapet nær angrepsstedet, hvilke typer våpen som var tilgjengelige,  hvordan selve 
angrepet forløp og hva resultatet ble. Vi fikk herunder også høre om senere kjente  personer som 
oberstløytnant  Alexander Ramsay, kaptein George Sinclair, Per Jonsson på gården Klungnes i Eid, lensmann 
Lars Hågå og frem for alt Guri Kruke eller Pillar Guri. Det hele ble krydret med kart, bilder av malerier fra 
hendelsene og annet som ga ytterligere liv til fortellingen. 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
OM SYKDOMMEN ALS. FRA EN SOM ER STERKT BERØRT OG 
ENGASJERT 
VED MONA HYTJANSTORP BAHUS. 
16.11.15 
ALS eller amytrotrofisk lateralsklerose er en sykdom som i tiltakende grad ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne. 
Det er nervene som styrer kroppens motorikk, dvs muskler og bevegelser, som rammes. Sykdommen er med det 
vi vet idag uhelbredelig, og leveutsiktene for de syke er svært kort - men variabel. Noen få (10-20 prosent) kan 
leve i inntil 10 år etter utbrudd. Mellom 1,5 og 2,5 personer pr. 100000 innbygger får diagnosen hvert år, og i 
Norge er det til enhver tid ca. 400 som har ALS. 
Årsaken(e) til sykdommen er ukjent, men flere teorier er lansert - bl.a. om virus og om ulike typer miljøpåvirkning. 
Man vet imidlertid at 5-10 prosent av tilfellene foreligger i en arvelig form. Det beste man nå kan tilby av 
behandling er derfor innrettet mot å dempe symptomene og forsinke sykdomsutviklingen, samt mekaniske tiltak 
for å gjøre hverdagen lettere (rullestol, skinner, trappeheis, pustemaskin, elektroniske kommunikasjonsmidler 
mm), og bistand fra logoped og ergoterapeut om det er tjenelig. 
 
Foredragsholderen, som selv jobber i helsesektoren, hadde en far - Bjarne - som fikk diagnosen da han var 64 år 
i 2007. Hos han utviklet sykdommen seg raskt. Han ble sterkt invalidisert og døde bare 7 måneder etter at 



diagnosen ble stilt. Familien var sterkt knyttet til faren, og Mona ga en gripende beretning om hvordan 
hjelpeløsheten under sykdomsforløpet og sorgen etterpå hadde preget dem. 
 
Med disse traumatiske erfaringene som ballast bestemte hun seg for å engasjere seg i arbeidet for ALS-rammede 
og deres nærstilte. Hun skaffet seg mest mulig kunnskap om sykdommen, og dannet etterhvert en stiftelse - ALS 
norsk støttegruppe - for å få mer tyngde og slagkraft i arbeidet. 
 
Stiftelsens formål er flerdelt; å støtte forskningen på området, å spre kunnskap om sykdommen i kommunene og 
ute blant folk, og å bistå rammede med informasjon, praktiske råd og trøst. Stiftelsen har etablert et eget 
styringssystem, den har tigget etter penger fra ulike hold og donert midler til konkrete forskningsprosjekt, den har 
opprettet egen hjemmeside, utarbeidet informative brosjyrer, avholdt seminarer mm. 
Foredraget ga i sum et imponerende inntrykk av hva et enkelt menneske kan mobilisere av ressurser og 
konstruktive tiltak når motivasjonen er dyp nok, og gir sånn sett også et innblikk i drivkreftene bak det vi kaller den 
frivillige eller tredje sektor ( til forskjell fra markedet og den offentlige sektor ). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ORDFØREREN HAR ORDET. MÅL OG VISJONER FOR DE 
NESTE FIRE ÅR 
VED JOHN-ERIK VIKA 
09.11.15 
Den nye ordføreren er 52 år. Han er født og oppvokst i Eidsvoll. Etter befalsutdanning begynte han i politiet i 
1989, og har vært der siden i ulike stillinger - både lokalt og mer sentralt.  I fritida  har han brukt mye tid på 
amatørteateret i kommunen. Sett nå i ettertid oppfatter han det forresten nesten som et kompetansefortrinn å 
komme til kommunestyret, og ikke minst til ordførervervet, med skuespillererfaring ! 
Han  fortalte endel, men ikke særlig inngående, om den prosessen som hadde ført han fra førsteplassen på 
Senterpartiets liste ved valget i høst, til ordførerkontoret i rådhusets tredjeetasje. Siden verken valgresultatet eller 
forhåndstipsene pekte på dette utfallet, mer enn antydet han at forrige ordførers depresjon ikke var hele 



forklaringen. Også egen popularitet, dokumentert med hele 757 personlige stemmer, samt Senterpartiets 
forhandlingsstyrke som et mellomparti med gode hestehandlertradisjoner, kan være plausible delforklaringer. 
Uansett forklaring frydet han seg over å kunne ta fatt på - i det minste -  4 år som bygdas politiske frontfigur. 
Samtidig var han realistisk nok til å se skyggesidene:  sjelden fri, allemannseie, forventninger og medier som 
sluker deg, samt "ansvarlig" for det meste - også for det du selv har lite skyld i eller påvirkning på. 
 
Vika ønsket å utøve ordførerrollen ved å være Ærlig, vise andre Respekt, samt være Positiv og Åpen. Han fortalte 
også litt om rollens legale forankring, og de politiske muligheter den gir til påvirkning i og utenfor egen kommune. 
 
Om sine politiske mål og visjoner viste han til Senterpartiets valgprogram, til enigheten med støttepartiene i 
kommunestyret, samt til rådmannens økonomiplan for kommende 4 års-periode. 
 
Avslutningsvis raljerte han litt over dem som hevder at i Eidsvoll skjer " itte en dritt" , og at det bare er " sløsing". 
Tvertimot påpekte han at det her gjøres store investeringer, er kloke politikere og en suveren administrasjon. Så 
rundet han det hele av, som den gamle entertaineren han også er, med en flott solosang ! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
VERDENSØKONOMIEN SVEKKES IGJEN. DET RAMMER 
NORGE. NÅR SNUR DET? 
VED SVEIN HAGA 
02.11.15 
Foredragsholderen er sosialøkonom og har lang fartstid fra diverse finansinstitusjoner. 
Hans hovedbudskap var at verdensøkonomien mangler vekstkraft, har en forgjeldet befolkning og er i en 
vedvarende krise, til tross for at mange meglere, bankfolk og andre "forståsegpåere" stadig melder at ny vekst er 
like om hjørnet. 
 
Bakgrunnen for hans alternative og dystre diagnose er flerdelt: 
 
Etterspørselen fra folk flest i OECD-landene er for nedadgående, noe som bl.a. skyldes at de over flere år har 
hatt en svak inntektsutvikling. En annen årsak er demografisk. Befolkningen i disse landene blir stadig eldre, og 
gamle mennesker forbruker mindre og sparer mer enn yngre. En tredje faktor er den voksende inntekts- og 
formuesskjevheten i verden, og det faktum at de velstående bruker en - relativt sett - mindre andel av sine verdier 
på løpende forbruk enn de fattige. 



Myndighetenes svar på dette i vesten har vært tafatt, lite koordinert og mer ideologisk enn faglig begrunnet. Det 
som er gjort har kommet sent og har vært  svakt dosert. Man har videre manglet en felles/internasjonal penge- og 
finanspolitikk, noe som særlig har vært synlig innad i EU. Dessuten har mange lands regjeringer måttet ta hensyn 
til partipolitiske kjepphester, som oppfatninger om statens rolle i økonomien og om innretningen på skatte- og 
avgiftspolitikken. 
 
Likevel er noen tiltak gjennomgående. Ett er at økonomien er blitt tilført økt likviditet, i bl.a. USA ved at man har 
latt seddelpressa gå varm. Ett annet har vært å senke styringsrenta, for ved det å gjøre det mindre attraktivt å 
spare og mer fristende å forbruke, eventuelt å ta opp lån til investeringer. 
 
Gjennom slike tiltak har man også oppnådd å devaluere verdien av egen valuta, som for en tid har gjort 
importvarer dyrere og eksportvarer billigere. Problemet med dette er at andre land etterhvert har gjort likedan, og 
derved "har mye av vinninga gått opp i spinninga". Vi har fått noe som likner på handelskrig fremfor godt 
samarbeid over landegrensene. 
 
Ifølge Haga bør myndighetene i land med stagnerende økonomi i større grad stimulere etterspørselen gjennom 
offentlige investeringer og ved tøffere omfordeling av privatpersoners inntekt og formue. Samtidig bør de fortsatt 
holde renta lav, men da ta høyde for den risiko som en økende lånegjeld utgjør. Risikoen her bør de møte ved å 
stille økte egenkapitalkrav til bankene, samt ved å dele tapet mellom långivere og låntakere når de sistnevnte får 
varige betalingsproblemer. 
 
Det vanskelige scenariet er at flere og flere land får den "japanske syken", med nesten ingen inflasjon (og derved 
ingen gjeldsreduksjon), og en aldrende og forsiktig befolkning som heller vil spare enn forbruke.  
 
Slik Haga så for seg den økonomiske framtida, var den lite lystelig - også for Norge. Den store sparegrisen vil 
gradvis bli slankere, hvis vårt høye lønnsnivå, vår gode offentlige pensjonsordning  og vår rause velferdsstat blir 
videreført uten hensyn til de nye realiteter. 
 
 

 
 

 
 



 
 
KYLLINGPRODUKSJON I NORGE. ORGANISERING OG 
UTFORDRINGER I BRANSJEN 
VED ESPEN SJØLIE - FABRIKKSJEF I NORTURA SAMVIRKEKYLLING PÅ VÅLER 
26.10.15 
Idag spiser vi i Norge ca. 19 kg kylling pr. innbygger, og volumet har vært økende over tid - selv om det også har 
vært nedgang i kortere perioder. Det siste skyldes dels kritikk av bruk av antibiotika  og av narasin i foret til dyra, 
men og innvendinger mot dyrevelferden i produksjonen. 
Foredragsholderen ga oss et innblikk i en lang, mangesidig og teknisk avansert produksjonskjede. Den vises i det 
første bildet som følger etter denne teksten. Her fremgår at 15 såkalte "elitedyr" som er alet opp i Skottland, via 
fem slektsledd/generasjoner, gir opphavet til hele 91 millioner slaktekyllinger i vårt land. 
 
Nortura Samvirkekylling på Våler importerer rugeegg fra Sverige, som også er et land i avlskjeden fra Skottland til 
Norge. Disse eggene ruges og klekkes i fabrikkens rugemaskiner. Prosessen tar 21 dager og skjer under strengt 
regulerte temperaturforhold. De nye kyllingene blir så foret opp hos utvalgte bønder i ca. 30 dager, før de blir 
videresendt til egne slakterier, for så til slutt å ende i forbrukernes handlekurver. 
 
Fabrikken Sjølie er sjef for er et av tre rugerier i Nortura-kjeden. Kjeden har samlet sett en andel av 
kyllingmarkedet på 96 prosent. Den slaktekyllingen de produserer har typebetegnelsen "Ross 308". Det er en 
temmelig hurtigvoksende variant, særlig sammenliknet med kyllinger som lever i det fri i bl.a. Sør-Amerika, men 
også mot konkurrenten her i landet, "Ross Roswan". 
 
Antibiotika- og narasinbruken er/vil bli faset ut og erstattes med mer helsegavnlige alternativ. Den kritikken som er 
rettet mot dyrevelferden i produksjonen, og særlig mot etikken i det å redusere dyrs liv til utelukkende å være rent 
råstoff i matproduksjon, ble naturlig nok ikke gjort til noe tema i foredraget. 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

FÅRLKÅL OG MEDLEMSOPPTAK 
19.10.15 
Til kveldens festmøte var det dekket vakre bord med ispedd høstløv og en sauebjelle foran hver kuvert. 
Sauebjellene ga et forvarsel om dagens hovedrett, fårikål, som visstnok er et nytt tilbud fra "klubbens kjøkken". 
Spesielt var det også at presidenten og hennes familie hadde stått for matlagingen selv! 
Forut for matserveringen var det medlemsopptak. Det nye medlemmet er Pål Østby, som ble ønsket velkommen 
på tradisjonelt vis. 
 
Underveis var det utlodning av 5 flasker vin. Loddsalget ga over 6000 kroner til klubbkassa. 
 



 

 

 
 
 

PRESENTASJON AV EIDSVOLL  VIDEREGÅENDE SKOLE 
(EVS) OG DENS SAMARBEID MED LOKALT 
NÆRINGSLIV  GJENNOM "UNGT ENTREPRENØRSKAP 



VED REKTOR INGVILD ASKHEIM OG LÆRER HANNE ØSTBY 
12.10.15 
Innledningsvis presenterte Askheim skolen, dens læringsfilosofi, fagtilbud og samarbeid med andre.  
Om skolen, som har en 108 årig historie, kunne hun bl.a. fortelle at den idag har 700 elever, 130 ansatte, 8 
utdanningsprogram og 40 klasser. Skolebygningene har et areal på 19000 kvadratmeter og ligger på en tomt på 
160 mål. I Eidsvoll er dette i sum en ganske stor virksomhet. 
Læringsfilosofien bygger på at opplæringen skal skje i et miljø preget av Trygghet, Trivsel, Tillit og Tilhørighet - 
eller det hun kalte de 4 T'er. 
 
De utdanningsprogrammene som tilbys er disse: Studiespesialisering, Idrettsfag, Bygg- og anleggsteknikk, 
Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Service og samferdsel og Tilrettelagt 
opplæring (for dem med læringsvansker). 
 
EVS har samarbeidsavtaler med kommunen, med kommunens skoler, med OSL, med Eidsvoll 1814 (ambisjonen 
her er å gjøre elevene til "demokratiambassadører") og med lokale bedrifter. 
 
I forlengelsen av det siste  fortalte Østby om prosjektet "skole og bedrift", som hun har hovedansvaret for. 
Målsetningen er å få elevgrupper til å starte "bedrifter" basert på egne produkter eller tjenester, og gjennom det 
lære noe om produktutvikling, markedsanalyse, finansiering, bedriftsetablering, salg og - eventuelt - 
bedriftsavvikling. Skolen ønsker også å verve mentorer fra det "voksne" arbeids- og næringsliv som kan bistå 
elevgruppene. Enkelte av tilhørerne på møtet tok denne oppfordringen på strak arm. 

 
 
TUNNELSIKKERHET OG OPPGRADERING 
VED TORBJØRN TOLLEFSEN 
21.09.15 
Foredragsholderen er brannvernleder i vegvesenet, med ansvar for bl.a. tunnelsikkerhet. Han "varmet oss opp" 
med å fortelle at han var i slekt med en av de 112 grunnlovsfedrene fra 1814, nemlig Ole Rasmussen Apeness! 
Selv hadde han tidligere yrkeserfaring fra offshorevirksomhet i Nordsjøen, brannvesenet i Follo, Næringslivets 
sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet for nødkommunikasjon. 
Det er 200 vegtunneler i Norge som av sikkerhetsgrunner skal rehabiliteres innen 2019. Bakgrunnen for det er 
dels landets tilpasning til europeiske sikkerhetskrav, men like mye konkrete, dårlige erfaringer med dagens 
norske tunneler. En slik erfaring er den store brannen i Oslofjordtunnelen i 2011. 
 



Tollefsen brukte denne ulykken som en illustrasjon for å fortelle oss hva som kan skje, hvilke skader som kan 
oppstå og hva som eventuelt kan gjøres for å bedre sikkerheten i eksisterende tunneler. 
 
Ulykken i 2011, som skjedde i det 7306 meter lange tunnelløpet som forbinder østsida av Oslofjorden med 
vestsida, skyldtes at et utenlandsk vogntog, lastet med 30 tonn papir, begynte å brenne pga varmegang i 
bremsene da bilen var på vei nedover i tunnelen. 34 mennesker måtte evakueres fra den etterhvert røykfylte 
tunnelen, og brorparten av disse endte på sykehus. De materielle skadene på selve tunnelen og involverte 
kjøretøy var også betydelige. 
 
De tiltak som ble iverksatt etterpå var flere; bla. ble 25 evakueringsrom bygget mellom tunnelskallet og fjellet 
utenfor, fartsdumper ved innkjørselen ble anlagt, nedsatt fartsgrense ble innført og bedret fotoovervåking og 
lysmerking inne i tunnelen kom på plass. 
 
Avslutningsvis ga Tollefsen oss endel gode råd om hvordan vi bør opptre når vi ferdes i tunneler. Blant disse var: 
Ha alltid på bilradioen. Merk deg rømningsveiene og plassering av nødtelefoner. Bruk en av nødtelefonene, og 
ikke din egen mobiltelefon, når du er i, eller vil varsle om, en krisesituasjon. Hold alltid god avstand til 
forankjørende.  
 

 



 

 
 
 



ØLBRYGGING 
VED KNUT NILSSEN OG NILS GUNNERUD 
14.09.15 
Nilssen og Gunnerud tok oss gjennom 5 - 6 års utviklingsarbeid gjennomført av 8 gode venner i et ølbryggeri ved 
Eidsvoll Værk. 
Det hele startet med en sirup som basis i en vannkjele på kjøkkenbenken, og er nå blitt til en nøye 
sammensetning av humle, vann, malt, protaflok og Clarex i 2 x 50 liters kjeler av type Brewmaster. 
 
Produksjonsprosessen ble gjennomgått fra A til Å. Temperaturen er viktig både for fukten og fylden. Vask og 
renhold av utstyret er veldig viktig. Kaustisk soda er egnet rengjøringsmiddel. 
 
Ved tapping puttes en sukkerbit på hver flaske. Denne kommer ut av flasken som kullsyre. 
 
Ølets historie og diverse lovgivning knyttet til innhold, renhet og skjenking ble gjennomgått. Også forskjellen 
mellom vinsmaking og ølsmaking. Skal en på ølsmaking må bilen stå - det er nemlig slik at for å få full utnyttelse 
av ølsmaken, må ølet svelges. 
 
Prisen for produksjon er kr 10,- til 15,- per liter væske. Flasken kommer i tillegg. 
 
 

 
 
 

PROSJEKTER I EIDSVOLL SENTRUM 
VED BJØRN DÆHLIE 
31.08.15 
Foredragsholderen innledet med å nevne sin sterke personlige tilknytning til Eidsvoll, gjennom egen skolegang, 
via foreldrenes arbeid her og ikke minst ved sitt valg av kone fra området. 



Deretter fortalte han om sine økonomiske interesser og planer i bygda. Det engasjementet begynte med kjøpet av 
gamle Eidsvoll stasjon, der han opprinnelig pusset opp og klargjorde hovedbygningen som et kurs- og 
konferansesenter. Senere vant han, med bistand fra prosjektansvarlig Vidar Svendby og arkitekt Svein Halvorsen, 
anbudet på nytt tingrettsbygg på stasjonstomta.  
Samarbeidet mellom de tre og domstolsadministrasjonen balet på seg, både her og flere andre  steder i landet. 
Da rettsvesenet trengte nye lokaler til lagmannsretten i nærområdet, fikk de gehør for å ominnrede den historiske 
stasjonsbygningen ( dvs. kurs- og konferansesenteret) til formålet. Avgjørende for dette valget, og sikkert også for 
det foregående, var nok både stedets sentrale beliggenhet i Eidsivatingets geografiske ansvarsområde og dets 
nærhet til gode kommunikasjoner - på vei, på skinner eller i lufta. 
 
"Rettsliggjøringen" av det gamle stasjonsområdet er kanskje heller ikke slutt med dette. 
Domstolsadministrasjonen vil i likhet med politiet og påtalemyndighetene i framtida samlokalisere mye av sin 
virksomhet, og Dæhlie og co har sett på mulighetene for å innpasse flere bygg med plass for rettsforhandlinger, 
møter og kontorer, samt for mer parkering, på stasjonstomta. De vil kunne legge fram et ferdig regulert prosjekt 
om et års tid, men forventer hard konkurranse fra andre tilbydere. Dæhlie innrømmet at det var dyrt og krevende 
å prosjektere for domstolsadministrasjonen med alle dens særkrav (grunnet i sikkerhet mm.), men som han sa : 
"Jeg legger en super tomt i potten. Staten må betale forrentning av investert kapital, så får vi se....". 
 
I siste del av foredraget gjorde Dæhlie rede for det leilighetsprosjektet han har under utvikling ved foten av 
Sundtoppen. Tomta, som han omtalte som "Eidsvolls fineste", har han kjøpt ferdig regulert av Olav Lomsdalen. 
Her vil han bygge et leilighetsbygg innenfor strandsonen og med garasjer på bakkeplan. Dette siste gjør at bygget 
får for få garasjeplasser etter normen og blir 5 meter for høyt, noe som gjør at han må ha dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsplan om han skal få realisert sin plan her. 
 
 

 



 
 
EGO-FOREDRAG 
VED EIVIND OLSRUD 
24.08.15 
Eivind fortalte innledningsvis om sin nære slektshistorie, med utgangspunkt i sin oldefar Karl Olsruds liv og virke. 
Karl var allsidig og foretaksom, som byggmester, predikant og ordfører i Eidsvoll i en periode. Som byggmester 



førte han opp bl.a. daværende Råholt barneskole og Mogreina kirke. Han foretok også oppkjøp av eiendom i 
Eidsvoll og omegn. Blant ervervene var Bønsmoen på Råholt, som forøvrig ble familiens bolig gjennom 
generasjoner.  
 
Foredragsholderen fortsatte med sin slektshistorie via bestefaren, som drev familiens gårdsbruk, og faren som 
bl.a. holdt Kafé Rubis i Sundet i gang fra 1950 til 1968. 
 
Som ung var Eivind festglad og musikkinteressert, og beskrev seg selv som en "langhåret hippi". Han var med å 
starte "Club In" på Søndre Samfunn. Klubben trakk godt med folk - også endel jenter fra "fjerne" Jessheim, ifølge 
han selv. Foruten Samfunnet oppholdt han seg også veldig mye på Nebbenes i disse åra. Etterhvert ble det 
imidlertid egen familie, med kone og to døtre. 
 
Broren til Eivind, Cato, satset på kleshandel og eiendomskjøp på Jessheim og i Sundet, og fikk etterhvert følge av 
Eivind på dette forretningsområdet. Han fortalte herunder om næringsvirksomhet i Storgata på Jessheim, en gate 
som etter hans mening ble sterkt svekket som handelsted ved omgjøringen til såkalt "miljøgate" i 2003. Enden på 
visa var at Thon kjøpte gården deres i Storgata, mens de selv ble henvist til Jessheim Storsenter. 
 
Broren drev også med herrekonfeksjon i Sundet til han døde. Gården som butikken holdt til i, samt nabogården, 
var egentlig fredet, og vanskelig å videreutvikle. Men etter en brann i 2008, og deretter mye motstand fra 
konserveringsmyndighetene, ble familien gitt rivingstillatelse på strenge vilkår. Gjenoppbygging  i "tilpasset 
gammel stil" ble foretatt, og resultatet er dagens Garnityr-bygning, med tilhørende nærings- og boligbygg, samt 
uteservering ved det nye bryggeanlegget. 
 
Avslutningsvis fortalte Eivind litt om sine drømmer og foreløpige planer for en videreutvikling av familiens 
eiendommer i Sundet. 
 

 
GUVERNØRBESØK 
17.08.15 
Forut for medlemsmøtet var det et formøte mellom klubbens styre, dens komiteledere og guvernøren, Jon Ola 
Brevig. Sistnevnte, som kommer fra Fredriksten Rotaryklubb i Halden, valgte å bruke formøtet til en detaljert og 
kritisk gjennomgang av vårt KPM (dvs. av vår virksomhet, våre mål og konkrete planer). Han sa seg rimelig godt 
fornøyd med det han hadde sett og nå fikk høre. 
Det etterfølgende medlemsmøtet ble en fest av gammelt godt merke; med flott borddekning, velsmakende snitter, 
drikke med og uten alkohol, samt kaffe og kaker.  
 
Også det intellektuelle og det kulturelle ble godt ivaretatt. Guvernørens tale var en bred gjennomgang av Rotarys 
mål, organisering på ulike nivåer og dets innsats på det humanitære felt. Han dvelte også ved 
verdenspresidentens motto ("Be a gift to the world"), hans målstyrende tilnærming til organisasjonens 
oppgaveløsning og det oppdrag han hadde gitt til Rotarys 550 distriktsguvernører. Brevig fortalte også mer 
konkret om hva som nå skjer i distrikt 2260, og hvilke forventninger han har til "sine" klubber. Vår president 
kvitterte med å si litt om vår klubb og enkelte av vår medlemsveteraner, før hun overøste guvernøren med milde 
klubbgaver: jubileumsboka, de siste numre av Eidsvoll i bilder, en kopp med minne fra 1814, et hefte med 
høydepunkter fra grunnlovsjubileet ifjor og klubbens bordfane. Det hele ble myket opp med vakker sang og 
musikk, forestått av Nina og Ingrid Grønsleth.  
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
LOKALVALGET 2015 
VED VALGFORSKER SVEIN TORE MARTINSEN 
10.08.15 
Foredragsholderen er utdannet statsviter og har spesialisert seg på valgforskning. Han er med den bakgrunn 
brukt en god del som valganalytiker i mediene, ikke minst i Romerikes Blad. 
Martinsen tok utgangspunkt i et forbehold - nemlig at valg er viktige, men at det som foregår mellom valgene er 
minst like vesentlig. Det er da, i den politiske hverdag, at tilliten og omdømmet  til partiene og enkeltpolitikere 
bygges opp eller brytes ned, og det er begrenset hva en valgkamp kan gjøre med det. Heller ikke det som skjer i 
en vel planlagt valgkampperiode har det enkelte parti full kontroll over. Uventede hendelser (som 22.juli-
tragedien, den akutte flyktningesituasjonen i verden, fallet i oljeprisen osv) spiller inn. Videre er den gamle og 
lojale partipressen borte, nye sosiale medier setter ofte dagsorden og konkurrerende  partier er mindre 
forutsigbare enn før. 
På den nasjonale politiske scene bygger partiene seg først og fremst opp ved å 
 

• ha stor saksbredde, dvs ved å ha svar på mange samfunnsspørsmål og behov. Ved... 



• gi borgerne trygghet i en verden preget av økonomisk og sosial uro, et miljø i forfall, politisk 
konflikt og krig. 

Selv om det ved kommunevalg er lokale saker som bør stå i fokus, har også regjeringens popularitet mye å si for 
valgutfallet. Akkurat nå har feks Ap vesentlig større velgeroppslutning nasjonalt enn partiet hadde ved siste 
stortingsvalg. For H, og delvis FrP, er det motsatt. Det store skiftet her kom ved framleggelsen av siste 
statsbudsjett; et stemningsskifte som senere er blitt noe moderert. Et annet spenningsmoment ved det 
kommende valget er oppslutningen om MDG. 
For de øvrige partiene er situasjonen tilnærmet uendret. 
Foredragsholderen mente valgkampen i år på nasjonalt nivå vil handle om: 
 

• for eller mot Regjeringen. 

• velferd (skole, helse, eldreomsorg). 

• økonomi. Men også en eller flere: 

• X er. Det bør mao gis plass for usikkerhetsfaktorer. 

Valgkampen lokalt mente han vil stå om: 
 

• for eller mot det sittende styret. 

• ordførerens dyktighet/popularitet. 

• genuint lokale saker. 

• innspill fra lokale medier, inklusive de sosiale.  

Avslutningsvis gjorde han også noen konkrete betraktninger om hva som ventelig blir valgutfallet i kommunene på 
Øvre Romerike, samt for fylkestinget i Akershus. 

 
 



 
 



 
 

 
BOCCIAKONKURRANSE 
29.06.15 
Før konkurransen ble vi presentert for klubbens neste utvekslingsstudent, Erika Hartviksen Steinholt. Hun er født 
og oppvokst på Eidsvoll, men har familie såvel i Nord-Norge som i USA og på Filippinene. Familiens geografiske 
spredning har gjort henne reisevant, og trent i å kommunisere godt på engelsk. Begge deler vil komme godt med, 
i og med at hennes utenlandsår er lagt til fjerne Australia. 
I bocciakonkurransen gjorde også Erika seg bemerket. Hun kom helt til finalen, men måtte her gi tapt for 
Christian.  
Vi andre gratulerte de to finalistene, og alle ønsket hverandre en god sommer! 
 
Eldre referater finner du her 
 


