
 

Dato: 03.07.2000 
 
Hagemøte hos Yngvild Maae 
 
 
Dato: 10.07.2000 
 
Hagemøte hos Roar Solberg 
 
 
Dato: 17.07.2000 
 
Hagemøte hos Jørund Lægland 
 
 
Dato: 24.07.2000 
 
Hagemøte hos Willy Solberg 
 
 
Dato: 31.07.2000 
 
Hagemøte hos Kjell Tømmerås 
 
 
Dato: 07.08.2000 
 
Kulturstien - vi går løypa 
 
Vår guide tok oss med langs den nyåpnede kulturløypa i området Tingvoll, Eidsvoll 
prestegård, stasjonsområdet og Eidsvoll bad. Med unntak av stien ned mot 'paviljongen', 
var løypa lett å følge, og for de fleste var det mye nytt og interessant å se og høre. 
President Tømmerås påpekte at dersom klubben skal satse på å gjenoppbygge en 
paviljong slik den kan ha sett ut på Wergelands tid, forutsettes det at kommunen bedrer 
tilgjengeligheten, og området der den skal stå må ryddes for mye skog. 
 
 
  



Dato: 14.08.2000 
 
Presidentens møte 
 
Møtet startet med 3 minutter ved Vidar Engen, og temaet var 'ergrelser'. Lokale post- og 
banktjenester blir ofte behandlet pr telefon fra kontorer langt unna. Tilsynelatende 
arbeidsbesparende tiltak i tjenestenæringene blir ikke alltid effektive. Det ble vist til 
flere underholdende eksempler.  
 
President Kjell Tømmerås brukte resten av tiden til å gå gjennom sine tanker og planer 
for inneværende Rotary-år. Med utgangspunkt i mottoet til Frank J. Devlyn, Rotary 
Internationals nye president, Create Awareness, Take Action, fikk alle komiteer sine 
utfordringer. Blant de fire avenyer ønsker Tømmerås sterkest fokus på klubbtjenesten. 
Hovedmålsettingen for året er å  øke medlemstallet, samtidig senke 
gjennomsnittsalderen, og finne årsaker til hvorfor vi ikke har tilnærmet 100% frammøte 
på klubbkveldene. Av andre viktige saker blir nærmiljøet viktig å fokusere på, vi trenger 
en ny gjennomgang av klubbvedtektene og vi skal opprette en egen internett-
hjemmeside. 
To konkrete prosjekter må følges opp: Vi ønsker å bygge en  Wergeland-paviljong ved 
den nyåpnede kulturstien, men kommunen må bl a sørge for bedre fremkommelighet før 
vi satser. P. K. Trøen fortalte at Eidsvoll i bilder skal deles ut til samtlige husstander i 
Eidsvoll, og da må vi øke annonseinntektene for å få et tilfredsstillende resultat. Til slutt 
lanserte presidenten tanken om å la en ny komite utrede om det vil ha noe for seg å slå 
Eidsvoll Syd Rotaryklubb sammen med Eidsvoll Rotaryklubb. 
 
 
Dato: 21.08.2000 
 
Guvernørbesøk 
 
Den nye guvernøren, Gunnar Eigeland, besøkte Eidsvoll Rotaryklubb som den første av i 
alt 57 klubber i distriktet. Møtet ble preget av at det nettopp hadde brutt ut brann i 
Eidsvoll kirke, og av at det pågikk slukningsarbeid like utfor lokalene våre.  
Eigeland fortalte om hvilken betydning Rotary hadde hatt for ham, yrkesmessig og 
personlig. Det store spennet mellom personlige og nære kontakter i klubben, og det 
internasjonale arbeidet gjennom RI, var givende og utfordrende. Som uformelt motto 
valgte han 'Gjennom kunnskap og kameratskap til engasjement'. En viktig side ved det å 
være Rotary-medlem er å kunne utvikle vennskap og å påta seg ansvar.



Dato: 04.09.2000 
 
Organisasjonen Rotary + medlemsopptak 
 
Møtet åpnet med opptak av fire nye medlemmer. Kandidatene var Olaf Broers, Rigmor 
Nilsen, Hans Olav Trøen og Per Olav Utgård. Klubbens medlemsmasse ble dermed denne 
kvelden utvidet med ca. 10%. 
Deretter orienterte Torvald T. Kort om programkomiteens arbeid, og luftet et forslag om 
teaterbesøk på Jessheim. 
Kveldens øvrige møteprogram var ved Steinar L.. Han orienterte om Rotary som 
organisasjon, og utdypet ved å sette fokus på 3 problemstillinger: 
Han stilte spørsmål om hvem som egentlig bestemmer i Rotary sentralt. 
Han stilte spørsmål om makt og myndighet i vår klubb ved å drøfte klubbens lokale 
vedtekter i lys av Rotarys lover. 
Han stilte spørsmål til gjeldende valgordning, og savnet et større hensyn til 
kvalifikasjons- og rotasjonssystemet ved siden av mulighet for teambygging ved 
utvelgelse av nye styrer, og synte det var nærliggende å tenke seg en løsning med 
valgkomité. 
Steinars innspill førte til engasjert og fruktbar diskusjon. 
 
 
Dato: 11.09.2000 
 
Slik jobber en hodejeger! V/ Ola Thomas Morin 
 
Kveldens foredragsholder er styreformann i Capita Search and Selection AS, et firma 
som driver med lederutvelgelse og rekruttering -  det som ofte betegnes som 
'headhunting'. Han innledet med å si at det er et privilegium å arbeide som 
næringslivsrådgiver. I hans stilling blir man blir en betrodd, og det fordrer skikkelighet 
og ydmykhet. Et utbygd nettverk også nødvendig for å kunne utføre oppdrag.  
Selve prosessen med å rekruttere kandidater til ledige stillinger må tilpasses hvert 
enkelt tilfelle. Profilen på en ønsket kandidat utarbeides først, før man bruker nettverk 
og konkret søker gjennom annonser, interne og eksterne databaser, media, osv. Ny 
datateknologi og lettere tilgjengelig informasjon gjør at en 'researcher' klarer å behandle 
store volum. Når man så skal vurdere og velge ut ledere og medarbeidere er flerer kilder 
viktige. Rene tester brukes, men de er ikke nok i seg selv. Personlige referanser og 
omtale, søknader, CV’er, intervjuer, osv, må også brukes. 
Den etterfølgende diskusjonen viste at tilhørerne var engasjerte. De etiske sidene ved 
ansettelser, problemer som kan oppstår i mellommenneskelige relasjoner gjennom slike 
prosesser, opptok flere. 
 



Dato: 18.09.2000 
 
Impresjonismen i malerkunsten.  V/ Harry Johansen 
 
Møtet startet med et 3-minutters innlegg ved Øyvind Finbråten, leder av kameratskaps-
komiteen. I følge matrikkelen skal denne komiteen blant annet fremme 
kameratskapsånd og arbeide for helhet i klubben. Det er mer enn å koke kaffe og vaske 
opp! De eldre  medlemmene i klubben er ofte medlemmer her, men Øyvind mente at det 
bør være bedre rotasjon slik at flest mulig får 'tjenestegjøre' her. 
 
Kveldens tema, impresjonismen i malerkunsten, ble kåserende og underholdende 
formidlet, og det ble servert både viner og ost til lysbildeforedraget. Harry trakk linjer 
tilbake til spanske hulemalerier, til Venus fra Willendorff, til linjeperspektiv i Pompei, til 
glassmalerier i katedralen i Rheims og til mosaikker i Ravenna. Videre fulgte vi 
renessansen (Botticelli og Leonardo ), som gikk over i barokken (Rubens og Caravaggio), 
og over til sent 1600-tall og 1700-tall og 1800-tall, med begynnende klassisisme, 
realisme etc. (Rebrandt, Vermeer, Goya, m.fl.) Impresjonismen kom ikke bare som en 
reaksjon på de gamle konvensjonene om hva som var viktige motiver for malerkunsten, 
men også på hvordan lys og sanseinntrykk skulle formidles. Claude Monet var blant 
initiativtakerne til den første impresjonistutstillingen i 1874, og frem til 1886 ble det 
holdt i alt 8 slike utstillinger. Lysets innvirkning på fargene, det spontane førsteinntrykk, 
var viktig å formidle. Motivene var ofte hverdagslige, og bildene ble av samtiden 
oppfattet som svært provoserende. Vi fikk også se kjente arbeider av Manet, Pisarro, 
Sissley, Cezanne, Renoir og Degas. Harry trakk også linjene videre ut fra 
impressjonismens hovedstrøm, til en sidegren som kalles pointilisme (Serrault), og til 
Lautrec, Gaugin og Van Gogh. Van Gogh regnes også som en innleder av den senere 
ekspresjonismen, hvor blant annet Edvard Munch ble sentral. 
Publikum hygget seg til kunnskapsrike og morsomme kommentarer. 
 
 
Dato: 25.09.2000 
 
Pratemøte 
 
Innkommende president, John Egeland, ledet møtet. 
Torvald T. Tok først ordet og presenterte en spørreundersøkelse som han ønsket å 
gjennomføre på vegne av programkomiteen. 
Programkomiteen ønsker tilbakemeldinger på om klubbmedlemmene ønsker mer av 
spesielle typer innslag, mindre av noe annet osv. Vi fikk oppsummeringen allerede ved 
slutten av møtet, og konklusjonen var at programprofilen stemte bra med 
medlemmenes ønsker. 
Harry J. viste frem et fossil av en sjølilje han hadde funnet på Mistberget. Den var 
tidfestet til ordovicium (pigghudens, urfiskenes og polyppdyrenes storhetstid, for ca 500 
milliomer år siden). 
Bent G. oppsummerte distriktskonferansen 17. 09., hvor det hadde vært en del 
tradisjonelle og gode innslag. Et viktig tema for konferansen hadde vært 'bærekraftig 
utvikling', og Bent fremholdt spesielt innlegget til Øystein Dahle i World Watch Institute 
som interessant.  Avslutningen på konferansen bar preg av at saken om nye assisterende 
guvernører måte utsettes. 



Dato: 02.10.2000 
 
Pratemøte 
 
Øystein Ulvin gjennomgikk Rotary Foundations formål og organisering - og viste til 
matrikkelen, hvor alt også er systematisk presentert. 
 
Harry Johansen snakket deretter om den omorganiserte stilkonkurransen. Under det 
som kalles 'internasjonal uke', tilknyttet AIDS-problematikk, skal klubben premiere 
elever på Eidsvoll videregående skole i følgende kategorier: 1) En kunstnerisk / kreativ 
presentasjon av temaet. 2) Et rollespill. 3) En teoretisk, faglig presentasjon. 
 
Erik Hilde fortsatte med temaet ungdomsutveksling. Det er interesse i klubben for å ta 
imot en utenlandsstudent, og vi trenger en full gjennomgang av de ulike 
stipendordningene. 
 
Hans P. Ulvin avsluttet med å gå gjennom presidentens utfordringer til 'nye aktiviteter': 
· Eidsvoll i bilder videreføres etter forslag fra P. K. Trøen. 
· Det bør søkes 'matching grant' midler til finansieringen av kulturstien / paviljongen. 
· Vi bør vurdere å bytte møtelokale. 
· Det foregår et generasjonsskifte i klubben. Gjennomsnittsalderen går ned. 
 
 
Dato: 09.10.2000 
 
Eidsvoll - Norges fattigste kommune?  v/ Oddmar Bakke, økonomiansvarlig i Eidsvoll 
kommune 
 
Bakgrunnen for kveldens tema / problemstilling var ulike statistikker og 
levekårsundersøkelser som har bidratt til at Eidsvoll oppfattes som en fattig kommune. 
Bakke innledet med å peke på at statistikker både lages og kan leses på forskjellige 
måter, og at han slett ikke var enig i at økonomien i Eidsvoll er dårlig. Netto driftsutgifter 
til helse pr innbygger, og pr elev i grunnskolen, er f eks på gjennomsnittlig Akershusnivå, 
mens vi ligger etter når det gjelder antall barn i barnehage i prosent av alle 1 - 5 åringer. 
Eidsvoll har en gjennomsnittlig skatteinntekt pr innbygger på ca 18.000 kr, som også er i 
mellomsjiktet blant kommunene i Akershus. Vi fikk også en grundig innføring i hvor 
komplisert det er for en kommune å beregne sine inntekter, fordi staten legger så sterke 
føringer. Dessuten fikk vi vite at av et bruttobudsjett på ca 400 mill. kr kan politikerne 
flytte på 1 - 2%.  Med kommunene og fylkeskommunene som landets største 
'forbrukere', er det viktig for Finansdepartementet å ha kontroll over alle utgifter. 



Dato: 16.10.2000 
 
3 minutter v/ Bent Grønsleth + ego-foredrag v/ Rigmor Nilsen 
 
Bent brukte sine 3 minutter til et hjertesukk, hvor han tok opp spørsmålet: 'Lever vi opp 
til Rotarys formål?'  Hovedsynspunket var at direktiver ofte omgås. Ri-presidentens 
målsetting om å øke medlemstallet i hver klubb med fem. Her i vårt distrikt vil dette 
tilsvare en økning på ca 200, men målsettingen legges kun til totalt 30 nye medlemmer. 
Bent mente også det var betenkelig når distriktet vårt ikke fulgte opp retningslinjer for 
det ansvaret assisterende distrikstguvernører skal ha. I mange av klubbene i distriktet 
vårt foregår også en diskusjon om kvinnelige medlemmer i Rotary -  som man skulle ha 
vært ferdig med for flere år siden. At klubber og distrikter har autonomi, betyr likevel at 
man skal holde seg til RIs lovverk. 
 
Rigmor Nilsen holdt deretter sitt ego-foredrag. Hun kommer fra Tromsø, har nettopp 
fylt 40 år, har 3 barn, er bosatt på Morskogen, og ved siden av jobb som 
politietterforsker, driver hun og mannen et gårdsbruk med sauer. Det meste av tiden 
brukte hun til å fortelle om sitt arbeid i politiet. Hun ble politiaspirant 19 år gammel i 
Tromsø, og var siden innom Kragerø og Skien -før hun begynte i ordensavdelingen på 
Sentrum politistasjon i Oslo i 1984. Arbeidsoppgavene har vært mange og varierte, og 
hun ga eksempler på dramatiske episoder hun hadde vært borti. Vi fikk ny 
kriminalstatistikk for Oslo, og inntrykket var at politiets oppgaver er svært store. Etter 
tilleggsutdannelse ved BI, søkte hun seg til økonomiseksjonen ved bedrageriavsnittet. 
Der etterforsket hun bl a pengefalsksaker og sedelighetssaker. Nå arbeider hun skift ved 
vakt- og utrykningsseksjonen. Vi fikk et levende bilde av hva det vil si å arbeide i politiet. 
 
Helt til slutt snakket Arne Birkeland om arbeidet til Månedsblad- og 
informasjonskomiteen. Eidsvoll Rotaryklubb vil lage egne hjemmesider når vi mottar 
mer informasjon om hvordan disse skal utformes. 
 
 
Dato: 23.10.2000 
 
Fondsrådgiver Rolf Ugelstad, Avanse Forvaltning AS: ”Aksjefond – en smart 
pengeplassering?” 
 
Ugelstad holdt en spennende 'skoletime' for oss, der han med gode kunnskaper og 
innsikter gjorde rede for hvilken rolle aksjefond har i Norge, hvordan denne rollen har 
utviklet seg, og hvilken plass den har i norsk økonomi sammenliknet med andre 
pengeplasseringer. Avanse Forvaltning AS har en total forvaltningskapital på over 30 
mrd. kr. Og en markedsandel på ca. 22%, fordelt på 34 fond. 
I Norge har fondsplasseringer hatt en god vekst de siste årene, som i Vest-Europa og 
Norden for øvrig, og med Finland på topp. 
Tanken bak fond er risikospredning med en god porteføljesammensetning, der man også 
sprer seg på flere markeder, og utbyttet/avkastningen bør sees over flere år, f. eks. fem i 
sammenheng. 



Dato: 30.10.2000 
 
Generalmajor Johan Brun: Forsvarsstudien 2000 
 
Generalmajor og leder for Distriktskommando Østlandet Johan Brun gikk gjennom de 
nye utfordringene som forsvaret står overfor. Den Forsvarsstudien han presentere er en 
konsekvensanalyse av hva vi i fremtiden får ut av et militært forsvar for 25 milliarder 
1999-kroner årlig. Hæren vil få en ny fredsstruktur og en ny krigsstruktur. 
En rekke garnisoner , f. eks, Fredrikstad, Heistadmoen, Eggemoen og Hvalsmoen, legges 
sannsynligvis ned, alle med den begrunnelse at de ikke lenger tjener de oppgaver 
forsvaret skal løse. 
Hærens krigsstruktur reduseres til 15.000 mann, men det er en faglig oppfatning at en 
hær i Norge bør bestå av 4 brigader, 20.000 mann. I marinen snakkes det om at nå 
reduseres sjøforsvaret til en 'ikke'-marine. Luftforsvarssjefen mener at et norsk 
luftforsvar bør bestå av minst 60 kampfly, nå kan det se ut som om det blir 48. Fra et 
militærfaglig synspunkt er hele denne utviklingen bekymringsfull, siden forsvarsevnen 
reduseres. 
 
 
Dato: 06.11.2000 
 
Medlemsopptak. Forslag til ny valgordning v/ Steinar Lægland 
 
Tre nye medlemmer ble tatt opp: Knut Nilsen (fadder: Jan Ander Aalborg), John Arne 
Karlsen (fadder: Hans Peder Ulvin) og Knut Bergerud (fadder: Kjetil Pettersen).  
 
Steinar Lægland gikk deretter gjennom forslaget til ny valgordning. Det foreslås ingen 
vesentlige endringer i forhold til den nåværende ordningen, bortsett fra på ett punkt: 
det nedsettes en valgkomite  bestående av visepresident (leder), sittende president og 
past president. 
 
John Egeland presenterte til slutt på klubbtjeneste-komiteens svar på presidentens 
utfordringer fra tidligere i høst. Komiteen mener at møteprogrammet må være godt og 
fengende for å øke frammøtet, og det må være en sosial ramme rundt. Andre tiltak for å 
gjøre møtene mer attraktive kan være å øke mengden kulturstoff. Vi må diskutere videre 
vårt lokale og internasjonale engasjement, og vi må sørge for å være synlige i 
lokalsamfunnet. 



Dato: 13.11.2000 
 
Trafikkulykker; godtar vi dem - selv  om vi sier noe annet v/ trafikksikkerhetsforsker 
Rune Elvik 
 
Foredragsholderen innledet med å vise til statens strategiplan for trafikksikkerhet, som 
nettopp er publisert, der det er en uttalt visjon at vi innen år 2011 ikke skal ha noen 
drepte eller hardt skadete på norske veier. Problemet er at denne visjonen kan bli en 
uforpliktende, fordi staten legger ikke opp til noen drastisk forbedring, mente Elvik. 
Målsettingen er meget ambisiøs. 1999 var et normalår for trafikkulykker det siste tiåret, 
og da registrerte man offisielt 304 drepte og 12.000 skadde. Sannsynligvis er det riktige 
tallet for antall skadde nærmere 30.000. Samme år ble det rapportert ca. 300.000 skader 
til forsikringsselskapene. 
Utviklingen de siste 30 årene har likevel vært positiv: I 1970 registrerte man 560 drepte. 
Det problematiske i dagens situasjon er at ingen pressgrupper krever spesielle tiltak for 
a vi skal nærme oss statens visjon om null drepte og null skadde. Det brukes årlig 7-8 
milliarder kroner på trafikksikkerhets-tiltak, men det er lite som tyder på at det på noen 
måte er nok. 
Elvik påpekte at vi ikke kan opplæres til ufeilbarlighet, at trafikkmoral er som annen 
moral, og at vi tilpasser oss det systemet vi tilbys. Man kan påvirke folks adferd i 
trafikken gjenom straff og belønning. Antall drepte kan halveres uten større kostnader, 
men det vil være vanskelig å få gjennomført tiltak som lavere fartsgrenser mange steder. 
 
 
Dato: 20.11.2000 
 
Ekstraordinært årsmøte 
 
Forslag til nye vedtekter for Eidsvoll Rotaryklubb ble igjen lagt fram av Steinar Lægland, 
og etter en avklarende diskusjon ble de enstemmig vedtatt. 
 
Følgende fem ble nominert: Jørun Lægland, Steinar Lægland, Jan Anders Aalborg, Olav 
Degvold og Betrice Julsrud.  
Hans Peder Ulvin orienterte til slutt om arbeidet i komitéen Nye aktiviteter:  
- Penger til drift av klubben kan skaffes ved å invitere eksterne foredragsholdere til åpne 
møter. 
- Forslag til nye møtelokaler: Den gamle meierisalen.  
- Å være fadder for nye medlemmer er forpliktende. Nye medlemmer bør i større grad 
inkluderes sosialt. 
 
Lørdag 25. november skal mange av klubbens medlemmer på teaterforestilling ('My Fair 
Lady') på Jessheim. Det blir derfor ikke noe ordinært klubbmøte mandag den 27. 



Dato: 25.11.2000 
 
Klubbmøte utgår, teaterforestilling i stedet 
 
På grunn av lørdagens teaterforestilling, ble det ikke avholdt noe møte denne mandagen. 
 
 
Dato: 04.12.2000 
 
Årsmøte 
 
Før årsmøtet leste Bent Grønsleth Roar Solbergs 3 minutter. Temaet var: 'Hvor går 
Rotary? Hvor står Eidsvoll Rotary?' Roar mente at vi trenger enda mer fokus på yrke. 
Spissformulert: Er vi på vei til å bli en veldedighetsorganisasjon med innslag av kunst og 
kultur? 
 
Årsmøtet: 
- John Egeland valgt som klubbens president for 2001 - 2002. 
- Jan Anders Aalborg valgt som visepresident for 2001 - 2002.  
- Regnskap og budsjett lagt fram av Olav Degvold. Vedtatt. 
 
- Nytt styre for 2001 - 2002: 

Kasserer: Øyvind Finbråten 
Sekretær: Jan Willy Aalborg 
Styremedlemmer: Yngvild Maae, Jørund Lægland, Lay Enersen 
Revisor: Hans H. Brandt 

 
  



Dato: 11.12.2000 
 
Om Stortingets granskingskommisjon for hovedflyplassen på Gardermoen v/ Kristin H. 
Skatvedt 
 
Kristin H. Skatvedt er medlem av Stortingets granskingskommisjon for utbyggingen av 
hovedflyplassen på Gardermoen. De startet sitt arbeid 01.07. 2000 og skal levere sin 
innstilling 01.03. 2001. Den består av en jurist, et etterforsker, en økonom (Skatvedt), en 
entreprenør, en statsviter, og to faste utredere. Det er flere grunner til at komiteen ble 
nedsatt. 
Riksrevisjonens rapport om flyplassutbyggingen pekte bl a på at prosjektets økonomi 
ikke var tilfredsstillende, og stilte spørsmål ved flytogets beregnede inntektsgrunnleg. 
Etter de åpne høringene i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite fikk komiteen 
definert sitt formål, nemlig å undersøke i hvilken grad ansvarlighetsloven er brutt. Man 
skal se på beslutningsprosesser, ansvarsforhold og organisering av arbeidet med 
flyplassen. 
Etter en oversiktlig gjennomgang av historikken bak Sortingets utbyggingsvedtak i 
1992, bl a om de alternativene som også hadde vært vurdert, fikk vi en orientering om 
noen av de problemstillingene komiteen arbeider med: Var transportanalysen av 
Gardermobanen urealistisk? Var driftskostnadene ved Gardermobanen undervurdert, 
og kan beslutnings-grunnlaget betraktes som en forstudie? Kan det hevdes om 
beslutningsprosessen at departementet stilte spørsmål slik at de fikk de svarene de 
ønsket? Ble det foretatt likeverdige sammenligninger av alternativer? Var Stortinget 
godt nok informert? 
Skatvedt kunne naturlig nok ikke antyde noen konklusjoner. 
 
 
Dato: 19.12.2000 
 
Juleavslutning 
 
Vi møttes til en høytidelighet i Råholt kirke kl 1900, og deretter hadde vi hyggelig 
fellessamling på Breidablikk. 
 
  



Dato: 08.01.2001 
 
Johannes Brahms’ 'Ein Deutsches Requiem' i et idéhistorisk perspektiv. V/ Merethe Roos 
 
'Ein Deutsches Requiem', komponert av Johannes Brahms i årene 1854 - 1867, regnes 
som et av romantikkens mest betydningsfulle musikalske verk. 
Kveldens foredragsholder, Merethe Roos, arbeider for tiden interartielt med en 
avhandling om dødsmessens tekstuelle teologi, og hun stiller spørsmålstegn ved den 
tradisjonelle oppfatningen, om Brahms utelater Kristus som en forutsetning for 
menneskelig frelse. Brahms ble tidlig betraktet som a-kristen (Carl Rheinthaler, 1867), 
og derfor har han ikke vært interessant for religiøs forskning. 
Den moderne oppfatningen er imidlertid en annen: Hans Christian Stekel mener at 
Brahms uttrykker en latent ateisme, mens Siegfried Kross påpeker at komponistens 
fascinasjon for tidlig romantisk tenkning (Novalis, Goethe) kan ha hatt konsekvenser for 
hans livsanskuelser. 
Roos’ oppfatning er at verket reflekterer en ikke-dogmatisk, ikke-konfesjonell 
individuell kristendom, og at Brahms dermed foregriper moderne teologi. Med sin bruk 
av religiøst tankegods og musikalsk teknikker slutter Brahms seg til en tradisjon fra 
renessansen med formidling av religiøs erfaring. 



Dato: 15.01.2001 
 
Utfordringer i skogbruket. V/ Kjell Kapaasen 
 
Rotarianer og tidl.fylkesskogsjef K.K. innledet sitt foredrag med et historisk overblikk 
over utviklingen i skogbruket: 
I flere hundre år gjaldt det enkle prinsipp med plukking av trær over en bestemt 
dimensjon (dimensjonshogst). Belastningen på skogen økte da oppgangssage kom (ca 
1650). 
Ca 1700: forbud mot forpakning av skogeiendommer, da en hadde dårlig erfaring med at 
forpaktede skogeiendommer ble utarmet. 
1739: etablering av et norskt Forstamt (skogdirektorat), som på kort tid skaffet fram 
god oversikt over norske skogeiendommer med karter mv. Arbeidet ble ledet av  tysk og 
østerrisk kompetanse. 
1857: allmenningslov - styre og ettersyn - akademisk utdannelse fra Tyskland og 
Østerrike. Et tiltak for å bringe balanse i bestandene var et hogstforbud på 30 år. 
I 1863 kom den første skogloven, men dimensjonshogsten fortsatte. 
Skog forsøksvesen etablert i 1917 og prisboom rundt 1920. En periode med ensrettet 
fokus på ensidig volumøkning og monokultur (gran) ble innledet uten blikk for kvalitet. 
Planting og grøfting. I dag har vi et volum som er det dobbelte av det vi hadde i 1920. 
1950 - 1980 snakket en kun om "løvkratt". Plantevernmidler lot man drepe 
konkurrentene til monokulturen av gran, noe som gikk ut over insekter, fugl 
(spillplasser), dyreliv og hårviltbestand. 
I naturvernåret 1970 kom nye tanker i sving. Bevissheten om mangfoldets verdi med 
vekstskifter, utnyttelse av forskjellige treslag, variert flora og fauna har nådd fram.  
Riokonferansen bidro til en forståelse for en totalforvaltning med kontinuitetspreg.  
En snakker om et utholdende skogbruk med biodiversitet og nøkkelbiotoper, som 
forvaltes gjennom skogloven (Landbruksdep-LD). Barskogreservater etter 
naturvernloven (miljødep). LD har i 2000 lansert et verdiskapingsprogram for 
skogbruket. 
Kappåsen snakket videre entusiastisk om utnyttelse og kultivering av lauvskog i 
Akershus, og viste dertil en fascinerende lysbildeserie. På god jord, som ved gjenlagte 
jordarealer og kantsoner til vassdrag er lauvskog spesielt godt egnet. Lauvskog har her 
halvparten (40 år) av omløpsperioden til barskog. Godt marked dersom kvaliteten er 
god: Kvalitetsbjørk kan betales med 3000,-kr/m3, mens god gran betales med 500,-kr/ 
m3.  Bygdesager kan få en verdi i å skjære og sortere plank av lauvvirke for videre salg i 
nisjeproduksjon. Lerk er nå "in", og gode bestander betales godt.   
Mye ustellte arealer, som det haster å få gjort noe med.  Mye arbeid kreves for god 
kvalitet. 150 000 m3 lauvtrevirke, tilsvarende 450 000 m3 skog blir importert til Norge 
hvert år. Artsmangfoldet i lauvskog er overveldende. Skogeierforeningene har til nå vist 
en merkelig liten interesse for denne type skogsdrift. 
KK's "skrytebestand" er gråorbestandet i Eggeskjeringa. Denne vil bli tynnet igjen nå i 
vinter i regi av Norsk Institutt for Skogforskning.  
En engasjert og lyhør forsamling gikk hjem på overtid.



Dato: 22.01.2001 
 
Peismøter 
 
Disse ble holdt hjemme hos Hans Christian Wilberg, Robert Robertsen, John Egeland, 
Bent Grønsleth og Arne Birkeland. 
 
 
Dato: 29.01.2001 
 
Hvor havner norsk landbruk? V/Per Aas 
 
Foredragsholderen begynte med å trekke historiske linjer. Landbruket gjennomgikk sin 
teknologiske revolusjon da dampmaskiner ble avløst av bensindrevne motorer / 
kjøretøy. Siden da har de fleste land basert seg på en nasjonal forsyning av 
basismatvarer, og i stor grad er verdens jordbruksmarkeder skjermet av 
selvforsyningstankegangen. 
Sterke samvirke-organisasjoner har regulert markedene, det har stort sett vært balanse 
innenfor grensevernet, og myndighetene har bidratt til å sikre høy kvalitet og homogen 
produksjon. 
I Norge har vi klart å holde produksjonen nesten fri for matvarebårne sykdommer, og 
dyresykdommer har ikke hatt større utbredelse. Vi har med andre ord hatt god kvalitet 
og forbrukertrygghet, men samtidig hatt lite spesialproduksjon - og produktene har 
jevnt over vært dyre. Aas beskrev norsk jordbruk som sosialdemokratisk, hvor mye er 
likt og godt - men ikke unikt. 
Det produktspekteret som tilbys forbrukerne blir preget av dette -  i vekselvirkning med 
daglig-varekjedenes smale produktspekter. På spørsmål om vi trenger norsk 
matproduksjon svarte han at det er mer et samfunnsspørsmål enn et 
landbruksspørsmål: Ønsker man matvareberedskap og matvaretrygghet, og er man 
villig til å opprettholde kulturlandskap? 
Om framtiden til norsk landbruk svarte Ass at det kommer an på hvordan utviklingen i 
EU blir. En eventuell utvidelse østover kan enten føre til at Norge ikke får særordninger 
på landbruk - og det kan også føre til at det vil sprenge EUs felles landbrukspolitikk - noe 
som kan føre til re-nasjonalisering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dato: 05.02.2001 
 
Rotarys ungdomsutveksling v/ Erik Hilde 
 
Erik gikk gjennom Rotarys utvekslingsprogram, som har som målsetting å fremme 
internasjonal forståelse. Komiteens ønske er å arbeide med ett års utveksling og med 
såkalte short term roundtrips and camps. Det sistnevnte er et program med ca 60 turer 
for deltakere mellom 17 og 22 år, hvor man selv må bekoste reise og lommepenger. 
Påmeldingsfristen er i mars – april for arrangement som foregår i juli – august.  
Når det gjelder ett års utveksling er det et ønske at klubben tar imot en student fra 
Europa Østen eller Sør-Amerika. Søknadsfristen går ut 1. oktober, og i august (evt. 
januar) vil studenten være på plass. Klubben plikter å skaffe 3-4 familier, skaffe til veie 
ca 15.000  kr samt stå for forskjellige arrangementer. En rådgiver må melde seg frivillig 
til å være kontaktpersom i hele perioden – med ansvar for all koordinasjon mellom 
student, vertsfamilier og klubb. Vertsfamiliens plikter er å virke som foreldre, sørge for 
aktiviteter og å holde kontakt med rådgiver. Et skjema der man kunne melde seg som 
interessert ble delt ut til alle klubbens medlemmer. 
 
 
Dato: 12.02.2001 
 
EGO 1 v/ Hans Olav Trøen 
 
Hans Olav (1970) er født og oppvokst i Eidsvoll. Etter artium i 1990, gikk han  på 
folkehøyskole på Hamar. Fra lærerskolen samme sted er han utdannet musikklærer. 
Han har vært profesjonell musiker, lydtekniker, salgskonsulent i plateforretning og 
lærer, og er for tiden kulturarbeider i Eidsvoll kommune. Ulike hobbyer han har dyrket 
er skolekorps, speiding, konkurransedans og fotball.  
Som musiker har Hans Olav en sammensatt karriere. Han spilte i skolekorps i perioden 
1977 - 89, har vært med i Eidsvoll Storband, har spilt med Rikskonsertene, vært 
kirkemusiker, og har spilt i forskjellige danseband siden 1985. Som musiker har han til 
sammen besøkt 305 steder i Norge. Heltids musiker ble han i 1993 i gruppa Exit, etter 
Lillehammer-OL spilte han i Torry Enghs til 1998, og siden da har han vært 
deltidsmusiker i Dænsebændet. De spiller ca 60 kvelder i året. Musikalsk inspirasjon 
finner han i Vidar Sandbeck, ulike country-sjangere - og i Sven Ingvars. 
I stillingen som avdelingsleder for barn og ungdom i Kultur- og næringsetaten behandler 
han søknader om tilskudd til barne- og ungdomsarbeid - og til eldretiltak. 
Fritidsklubben på Råholt, som er Akershus mest besøkte, tar mye tid. Andre oppgaver 
han har er å organisere "natteravner", drive musikkformidling, være rådgiver for 
fylkeskommunen, administrere Eidsvollskolenes Grand Prix, være barn og ungdoms 
talsmann i plansaker, drive utleie av Langset kommunelokale og av Søndre Samfunn,  
sørge for teaterforestillinger for barnehager, arrangere konserter samt være bindeledd 
mellom kommunen og den nyetablerte næringsforeningen. Ulike prosjekter han er 
involvert i er "Ungdommens kulturmønstring", Grunnlovsfestivalen og det EU-initierte 
"The Big Lakes".  



Dato: 19.02.2001 
 
Store utfordringer i teknisk etat v/teknisk sjef Knut Robøle 
 
Kveldens foredragsholder er relativt nytilsatt teknisk sjef i Eidsvoll. Robøle er valdris, og 
har opphold i Trondheim og på Vestlandet bak seg. Han er utdannet sivilingeniør med 
tillegg innen økonomi, strategi og ledelse og med yrkesbakgrunn bla fra Forsvaret, hvor 
han arbeidet med eiendomsforvaltning. Robøle gikk grundig igjennom 
organisasjonskartet til sin virksomhet.: 4 seksjoner (bygg/vedlikehold, kommunal 
teknikk, byggesak/oppmåling og brannvern). Etaten har ca 85 ansatte, hvor de fleste er i 
rådhuset. Stor aktivitet mht byggeprosjekter i 2000. De største var bo- og 
servicesenteret på Råholt, Ås skole og Dal skole. Prosessorientering mht til byggesaker 
anser han som viktig. Robøle ser en viktig oppgave for seg selv i å formulere målbare 
målsettinger og senere sjekke ut i hvilken grad disse er oppnådd, og foretrekker slik 
målstyring framfor regelstyring i sin organisasjon. Kundene er kommunens innbyggere. 
Han ser på kommunestyret som et hvilket som helst annet bedriftsstyre: Styret skal 
være kompetent, det skal være en arena for rivninger, og vedtak skal følges opp.  
Robøle gikk nøyere inn på problemstillinger rundt samkjøring av bla vaktmester- og 
reholdertjenester, og brukte en vellykket omorganisering i Forsvaret som modell og 
eksempel. I dag driver f. eks en rektor hele skolen, også bygget. En som kan det bør gjøre 
dette. Samordning av bla vaktmestertjenestene og renholdstjenestene vil gi bedre 
ressurs- og kompetanseutnyttelse, også trolig bedre arbeidsmiljø for de berørte. 
Innsparinger planlegges på innleide tjenester. Innsparinger gikk i Forsvaret til 
vedlikeholdsbudsjettet. Mange spørsmål om kommunens struktur og evne til å møte 
utfordringer vitnet om stort engasjement fra tilhørerne.  
 
 
Dato: 26.02.2001 
 
Torskeaften på Nebbenes med utdeling av Paul Harris 
 
Ca 65 middagsgjester var til stede på torskeaften på Nebbenes da Torvald Tande jr, Olav 
Degvold og Jens Christensen ble tildelt hver sin Paul Harris hederspris. 



Dato: 05.03.2001 
 
Ego 1   v/Per Olav Utgård 
 
Møtet begynte med at Ole Bø fra Jessheim Rotary informerte om et folkemøte som 
klubben arrangerer i Kulturhuset på Jessheim 13. mars. Temaet er Optimistisk 
naturvern, og foredragsholder er Øystein Dahle fra World Watch Institute. 
 
Torvald Tande jr holdt en utvidet 3-minutter og orienterte om arbeidet i Norsk 
Rotaryforum. N. R. består av 7 distriktsguvernører + en tidligere guvernør, og deres 
oppgave er å koordinere såkalte multidistriktsaktiviteter, som ungdomsfondet, 
Handicamp Norway og Georgia takkestipend. Norsk Rotaryforum har også en 
informasjonskomite som vesentlig driver intern virksomhet. Blant deres viktigste 
oppgaver er å fornye tjenesteheftene samt å få alle klubber i landet til å legge ut egne 
hjemmesider på internett. To ganger i året holder de også seminar for 
månedsbrevredaktører og internettansvarlige i hvert distrikt. Det neste skal være i april 
- mai på Gardermoen. 
 
Resten av møtet holdt Per Olav Utgård sitt ego-foredrag. Han er 45 år, født i 
Kongsvinger, men har vokst opp i Våler i Solør. Etter artium gikk ha tre år på Jønsberg 
landbruksskole i Stange, tok befalsutdanning ved feltartilleriet på Haslemoen, og var 
ferdig sersjant i 1976 . Pliktåret hadde han ved brigaden i Nord-Norge. I 1977 ble han 
aspirant ved Pipervika politistasjon i Oslo, og mens han ventet på å komme inn på 
Politiskolen, tjenestegjorde han et halvt år i FN-styrkene i Libanon. Politiskolen var han 
ferdig med i 1979, og etter et nytt år ved Pipervika politistasjon, byttet han i 1980 over 
til Manglerud. I perioden 1983 - 89 var han patruljehundfører. Siden da har han  
tjenestegjort ved Kriminalvakta i Oslo.  
 
I 1994 Kjøpte Per Olav og hans kone Rigmor Skrårud gård på Morskogen. Konsesjon ble 
innvilget i 1995. Det viste seg at bruket hadde et større investeringsbehov, bl a har de 
satt opp ny driftsbygning - som ble ferdigi 1999. Skrapesyke i sauebesetningen i 1998 
var et tilbakeslag, og førte til full sanering. Nå er gården på 1.295 mål, hvorav 133 mål er 
dyrket (gress), og resten er skog. De har pt 86 sauer og 3 hester. Skrårud har en meget 
interessant historie, og gjennom bygdebøkene kan man dokumentere 26 eiere tilbake til 
1500-tallet. Det er små marginer i moderne gårdsdrift, og byråkratiet kan være 
vanskelig å forhlde seg til. Gleden ved å drive med jord og dyr veier imidlertid opp dette, 
og det stilles krav og utfordringer til praktiske ferdigheter. 
 
 
Dato: 12.03.2001 
 
Bedriftsbesøk hos Eidsvoll Electronics AS 
 



Dato: 19.03.2001 
 
Pratemøte 
 
Det oppsatte programmet måtte gå ut, og et pratemøte ble improvisert.  
 
Willy Solberg fikk tilslutning for at klassifikasjonskommiteen offentliggjør navn på 
forslagsstillere til nye medlemmer. Han tok også til orde for bedre distribusjon av 
Eidsvoll i bilder. 
 
Hans Peder Ulvin redegjorde for bremsesystemene ESP (Electronic Stability Program) 
og BAS -  som bl a brukes i moderne Mercedes-modeller. Med avansert elektronisk 
styring holdes bilen på rett kurs. 
 
Erik Olsson holdt et innlegg om binære tallsystemer og grunnleggende digitalteknikk. 
Han gav oss samtidig innføring i PC-arkitektur. 
 
John Egeland refererte fra siste PETS-møte, i Fredrikstad, hvor det hadde vært ca 50 
deltakere. Mye tid var brukt på å presentere incoming RI-president Kings program. Ikke 
overraskende har flere medlemmer høyest prioritet. John avsluttet med å legge fram sitt 
forslag til ny organisasjonsplan for Eidsvoll Rotaryklubb. Ønsker om verv, og ønsker om 
endringer, må komme så fort som mulig. 
 
 
Dato: 26.03.2001 
 
Næringsutvikling i Oslo og Akershus. Hva er SND’s rolle? v/ direktør Terje Stubberud 
 
 
Dato: 02.04.2001 
 
Med elever til Auschwitz, v/ studieinspektør Gunnar Gravdal Nerhus og to elever fra 
Eidsvoll videregående skole 
 
Foreningen Norden kontaktet Nerhus for en tid tilbake og inviterte ham til å ta med to 
elever på bussreise til Tyskland og Polen for å besøke minnesmerker i Berlin, Auschwitz, 
Birkenau og Ravensbrück. Aktive Fritidsreiser var teknisk arrangør, og i september i fjor 
dro ca 60 personer fra Norge. De elevene som fikk reise fra Eidsvoll ble valgt ut etter en 
audition på skolen.  
 
De inntrykkene vi fikk denne kvelden var sterke. Bilder elevene og Nerhus selv hadde 
tatt ble presentert og kommentert, og vi fikk videreformidlet personlige opplevelser. 
Bilder av store mengder kofferter påført eiernes navn, hauger av proteser, osv gjorde 
enkeltskjebnene tydeligere, historier om dr. Mengele og hans medarbeidere som utførte 
medisinske eksperimenter på fanger, bilder fra sovesaler, detaljer om hygieniske 
forhold, fakta fra jødeghettoen i Krakow, matkjerrene som kom inn i leirene om 
morgenen og forsvant me lik om kvelden var noe av det vi var innom.  
 



Det var også gripende å høre om hvordan ungdommer hadde reagert på inntrykkene 
underveis. Selv de mest 'hardbarka' ironikere ble dypt beveget, ikke minst av Rosa 
Hoffmo som hadde vært deres tidsvitne. Samtaler om kvelden var nødvendige for å 
bearbeide ange av inntrykkene som hadde festet seg.  
 
Før tilhørerne slapp til med sine spørsmål, leste   et dikt som ble skrevet av en av 
turdeltakerne, Tommy Fredvang (19).  
 
 
Dato: 09.04.2001 
 
Pratemøte v/ Willy Solberg 
 
Dette var mandag etter palmesøndag, og på grunn av lavt fremmøte ble møtet noe 
amputert. Statistikk og historikk om Eidsvoll i bilder ble lagt frem.  
 
 
 
Dato: 23.04.2001 
 
EGO 1 v/Knut Bergerud 
 
 
 
Dato: 30.04.2001 
 
Flymuseet på Gardermoen. V/ Hans Peder Ulvin 
 
 
Dato: 07.05.2001 
 
Sorenskriverembedet, v/ sorenskriver Randi Ottersen 
 
Sorenskriver Randi Ottersen brukte første del av sitt foredrag til å presentere tre store 
saker som Stortinget skal behandle i løpet av mai: Den første er Stortingsmelding 22: 
Politireform 2000, den neste er Odelstingsproposisjon 44: Om den sentrale 
domstolsadministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling, og den siste er 
Stortingsmelding 23: Førsteinstans-domstolene i fremtiden.  
 
Særlig de to siste ble viet oppmerksomhet. I følge Ot. Prop. 44  skal domstolsadministra-
sjonen skilles ut som en egen enhet, og regjeringen foreslår at den plasseres i 
Trondheim. Det er uenighet i de faglige miljøene om dette er fornuftig. Når det gjelder St. 
meld. 23 er problemstillingene: Hvor mange førsteinstansdomstoler skal vi ha, og hvor 
skal disse lokaliseres? Regjeringen foreslår her at antallet reduseres fra 92 til 65, og på 
Romerike foreslås de eksisterende tre redusert til to. Den ene skal legges til Lillestrøm, 
mens det er uenighet om den andre skal legges til Jessheim eller Eidsvoll. Argumentene 
for å beholde Eidsvoll framfor Jessheim er lange tradisjoner og bedre kommunikasjon. 
Lokaliseringen skal bestemmes 29. mai.  
 



To typer saker dominerer blant de sorenskriverkontoret behandler. Det gjelder kjøp og 
salg av eiendom, og straffesaker - f eks  smugling, knyttet til Oslo Lufthavn Gardermoen. 
Antall sivile tvistesaker har holdt seg stabilt de siste årene (90 saker i 1997, 101 saker i 
2000), mens f eks straffesaker med bevisførsel og meddommer har vist stor økning (109 
saker i 1997, 268 saker i 2000). Volds- og vinningsforbrytelser blant unge er også i 
kraftig vekst. Flyplassen representerer en spesiell utfordring: Narkotikasmugling øker, 
og det er stor spredningsfare til nye brukergrupper. 
 
 
Dato: 14.05.2001 
 
Mat til vin v/ Olav Lomsdalen 
 
Møtet begynte med at informasjonskomiteen v Knut Nilssen presenterte klubbens nye 
hjemmeside på internett. (Den er foreløpig tilgjengelig på www.evp.no/rotary.) Knut 
står bak design og linker, og den er bygget opp etter et viktig hovedprinsipp, nemlig at 
den skal være enkel å vedlikeholde. Alle månedsbrev fra starten av dette Rotary-året og 
videre fremover vi være å finne der, og medlemslista vår med riktige telefonnummer og 
e-postadresser håper vi å få ajourført snart. Linkene går til Rotary International, Rotary 
Norden, Norsk Rotaryforum, distriktet og til andre klubber.  
 
Olav Lomsdalens innledningsspørsmål til vin- og matsmakingen var: Passer det best å 
drikke rødvin eller hvitvin til ost? De fleste har preferanser til røde viner, men han 
mente at det var verdt å teste ut noen nye smakskombinasjoner med hvite også. Olav 
gikk gjennom en del historiske trender, en interessant diskusjon utviklet seg, og viner og 
oster ble servert. De røde vinene var (litt upresist angitt her): Cappella (Puglia, Italia) og 
Margaux (Bordeaux, Frankrike); de hvite var Lindemans (Hunter Valley, Australia) og 
Chablis (Bourgogne, Frankrike). Ostene var norsk Jarlsberg, upasteurisert fransk Brie og 
Morbiere. Favoritter ble utropt, og noen ble sittende lenge. 
 
 
Dato: 21.05.2001 
 
Galleriutstilling av Arne Ekeland-malerier. (Festiviteten, Eidsvoll Verk) 
 
Det var dessverre få fremmøtte til denne utstillingen, som er den største samlingen av 
Ekeland-bilder som noen gang har vært vist offentlig på Eidsvoll.  
 
Et foredrag om kunstnerens liv og virke var en interessant innledning til det meget 
brede utvalg av bilder vi fikk se: naturalistiske landskap, utkast til utsmykning av Oslo 
rådhus, surrealsitiske og politiske bilder.  



Dato: 28.05.2001 
 
Den restaurerte Eidsvoll kirke, Omvisning v/Roar Solberg 
 
Kristi Himmelfartsdag, 24. mai, gjenåpnet Eidsvoll kirke etter å ha vært stengt for 
restaureringsarbeider siden brannen 21. august i fjor. Roar Solberg innledet med en 
generell orientering om arbeidet, og kirkeverge Arnulf Andersen fortalte videre om 
selve brannen og omfanget av skadene. Restaureringsarbeidet har foregått som et 
samarbeid mellom Kirkelig fellesråd, Gjensidige Forsikring, Riksantikvaren, Eidsvoll 
kommune og byggherren. Skadene på taket i langskipet var mindre enn først antatt, og 
derfor klarte man å åpne kirken noen måneder før den opprinnelige planen.  
 
Det innvendige kirkerommet er nå brakt tilbake til sitt utseende fra 1880-årene, det er 
investert i nytt digitalt lyd og lysanlegg, et nytt hovedorgel til 4,5 millioner kroner er 
bestilt hos Kuhn (?) i Sveits, og organist Robert Robertsen fortalte at man håpet å ha det 
installert før jul i 2003. Et kororgel vil forhåpentligvis snart være på plass ganske snart. 
Det eneste som gjenstår av restaureringsarbeider er prekestolen og altertavlen. Til 
sammen har ar beidet kostet i overkant av 20 millioner kroner. 
 
 
Dato: 05.06.2001 
 
Ekstraordinært møte: GSE-besøk fra distrikt 3010, Dehli, India 
 
På grunn av pinsen ble møtet flyttet fra mandag til tirsdag slik at vi kunne ta imot våre 
gjester fra Dehli: Teamet ble ledet av bedriftsleder Mukesh Arneja, og besto for øvrig av 
lærer Divyja Bhatia, øyelege dr Mamta Mittal, advokat Manoj Ohri og bygningsingeniør 
Rohit Raj Modi.  
 
Presidenten ønsket gjestene velkomne, og en stor takk ble også gitt til Harry Johansen, 
som  hadde nedlagt mye arbeid med den praktiske tilretteleggingen og gjennomføringen 
av besøket. 
 
Møtet ble naturlig delt i to: I den første delen fikk vi en interessant lysbildepresentasjon 
av moderne indisk samfunnsliv og kulturliv. Den neste delen var bespisning. 
Kjøkkenansvarlige hadde også nedlagt et stort arbeid for å kunne servere utelukkende 
vegetarmat. 
 
 
Dato: 11.06.2001 
 
Skogsbefaring v Kjell Kappåsen 
 
Dette møtet ble holdt ute i det fri, naturlig nok. Vi møttes ved Ulvin Gård på Morskogen 
og hadde tidligere fylkesskogsjef Kappåsen som kyndig veiledeer om stell av skog. Turen 
gikk opp til det tidligere småbruket Sleppa, med flott utsikt over Mjøsa. 



Dato: 18.06.2001 
 
Presidentskiftet 
 
Det formelle ved presidentskiftet gikk fort over til et mer uhøytidelig møte. Avtroppende 
president Kjell Tømmerås gjorde en oppsummering av sitt år som leder av klubben, og 
overleverte klubbe og presidentkjede til John Egeland. John fortalte at han så frem til et 
arbeidssomt og det han trodde ville bli et lærerikt år. 
 
Også dette møtet ble avsluttet med bespisning: Denne gang ble det servert hvitvin til 
bugnende fat med reker. 
 
 
Dato: 25.06.2001 
 
EGO I, v Knut Nilssen 
 
Som past president åpnet Hans Chr. Wilberg møtet ved å ønske klubbens medlemmer 
velkommen, samt å minne om Øystein- og Hans Peder Ulivins fødselsdager i uken som 
gikk. Aage Sørensen ble spesielt ønsket velkommen tilbake etter årets Spania-opphold. 
 
Hovedttema denne kvelde var Knut Nilssens ego-foredrag. Han er født i 1959 og 
oppvokst i Asker. Han flyttet til Eidsvoll i 12 års alderen da hans far fikk stilling som 
banksjef i Eidsvoll. Familien bosatte seg da på Hagalykkja. 
Knut stiftet senere egen familie, kone og to barn, og bosatte seg på Minnesund, men 
flyttet etter en 11 års periode tilbake (1997) og overtok foreldrenes bolig på Hagalykkja. 
I barne- og ungdomstiden var Knut engasjert i det lokale skytterlaget samt skolens 
musikkorps. Musikken har han også senere på forskjellige vis vært svært opptatt av. 
Men etterhvert ble det foto og VIDEO som ble de store interessene for ham. Som voksen 
har han også blitt en aktiv fritids- flyger og dykker. Han kan fly både hang-glider, småfly 
og helikopter.  
Av utdannelse har Knut artium fra Eidsvoll Gymnas, naturfaglig linje, elektronikk og 
datafagutdannelse fra Høyskolen på Gjøvik, og han er utdannet helikopterflyger fra 
Tønsberg. 
Knut tjenestegjorde som gardist ved HM Kongens garde i Oslo. 
Av yrkesbakgrunn har han ca 2 år ved telekontoret til NSB og 8 år som ansatt ved 
Eidsvoll Electronics. Knut startet  for en 5-6 år siden sin egen bedrift; Eidsvoll Video 
Produksjon. Bedriften produserer to typer tjenester: 
- VIDEO-tjenester for TV-stasjoner og også næringslivet for øvrig 
- Internett/WEB design og produksjon 
Foredraget ble avsluttet med en meget interessant lysbildeframvisning med egne bilder 
fra både flyging og dykking, både i inn- og utland 



 


