
Dato: 25.06.2012 
 
 
Referat: 
Presidentskifte. 
 
Dato: 06.08.2012 
 
 
Referat: 
Utflukt til Tynsåktoppen langs Finnkoll-leden. 
 
 
Dato: 13.08.2012 
Fremmøtte: 30 
 
Referat: 
Presidentens møte. 
 
Dato: 20.08.2012 
Fremmøtte: 35 
 
Referat: 
 
Guvernørbesøk 
 



GUVERNØRBESØK  ved årets guvernør Jan Eddie Tinlund  Drøbak RK og Assisterende 
Guvernør Terje Strømsæther fra Årnes RK.  
 
Styret og Komitelederne møttes kl 18:30 Hovedmøte mandag 20.august Guvernør Jan Eddie 
Tinlund Drøbak RK presenterte kort sin bakgrunn og sin klubb. 
 
Han minnet oss på at Rotary er unik i sin måte å drives på der alle tar del i de ulike 
arbeidsoppgavene i løpet av medlemsperioden. Den er yrkesbasert og gir  dermed også en 
stor spennvidde i kunnskap og kompetanse. Årets tema er Fred og Forståelse og vil 
være tema på årets Distriktskonferanse. Den avholdes i år i regi av Drøbak RK 
helgen 15.-16.september Thon Hotell Ski. Han oppfordret klubbens medlemmer å 
møte.  
 
Vi var hele 35 medlemmer som sammen med våre gjester hadde 
en fin kveld – og koste oss med snitter, kaffe/te og mineralvann.  
 

 
 
 
 
 
 



Dato: 27.08.2012 
 
 
Referat: 
Årets eidsvolling 2011/Ego 2-foredrag ved Rune Storsve. 
 



Dato: 03.09.2012 
 
 
Referat: 
Ull/Kisa Fotball. Fra breddeklubb til toppklubb. De utfordringer og muligheter dette gir. Ved 
daglig leder Cato Strømberg. 
 
Ull/Kisa er blant landets eldste allidrettslag med stiftelsesdato tilbake til 1894. Klubben 
driver i dag med aktiviteter innen allidrett, fotball ,friidrett,håndball og innebandy. 
Fotballaget til Ull/Kisa spiller i sesongen 2012 i Adeccoligaen. I mange år holdt de til på 
Jessheim Stadion – men fra November 2011 har de holdt til i sin nye stadion på Gystadmyra 
,øst for Jessheim sentrum. Allianseidrettslaget eier 100 % av UKI Eiendom AS og UKI Drift AS 
som igjen er ansvarlig for UKI Arena.  Gjennom uka er det høy aktivitet både blant aktive 
spillere  / idrettsutøvere.Det skal heller ikke glemmes at man er helt avhengig av mange 
frivillige som nedlegger utallige dugnadstimer for å få hjula til å gå rundt. 
Klubben har en om at Ull/Kisa skal være en «positiv klubb for alle» . I det legger de at alle 
som ønsker medlemskap i klubben er velkomne. Det skal være et ryddig forhold til 
sponsorer, samarbeidspartnere, andre klubber, kommunen, fylke og likningsmyndigheter. 
Det skal være en ryddig og oversiktelig økonomi. Man skal føle seg inkludert og få lov til å 
bidra. Lov å feile, men lære av sine feil, Fair play  og det skal legges vekt på god 
kommunikasjon. 
Vi fikk også se noen planer og tegninger i forhold til å utnytte arealene til utbygging av  en ny 
skole ”vegg i vegg” med UKI Arena. Spennende prosjekt. 
Cato Strømberg kom også inn på den siste ”store mediasaken”-  
 
 
Dato: 10.09.2012 
Fremmøtte: 32 
 
Referat: 
Etikk i politikk og arbeidsliv. Foredrag av Nils Røhne. 
 
Etikkutvalget består av 9 medlemmer derav 5 medlemmer fra kommunesektoren og 4 andre 
uavhengige oppnevnt av Hovedstyret i KS. De oppnevnes for 4 år av gangen. Utvalgets 
mandat er å gi råd til KS’ styrende organer og administrasjon, samt til medlemmer på 
spørsmål direkte fra medlemmet selv om etiske spørsmål. Videre skal det bidra til å sette 
etikk på dagsorden og vise vei i vanskelige etiske spørsmål, både i forhold til medlemmene 
spesielt og samfunnet generelt.  
Ordfører Nils Røhne er leder av Etikkutvalget.  
Etter denne presentasjon av Etikkutvalget talte han over emnet: ”Ei tid med mange etiske 
utfordringer”. Med god ballast som historiker hevdet han at europeisk idéhistorie er 
grunnlaget for etikk i næringslivet i dag og tok oss tilbake til antikken og Platon og 
Aristoteles. Platon – med etikk, norm, lovene og reglene, ideene som legges til grunn for 
handlingene. Aristoteles – med moral og dyder – som mer stiller spørsmålet: ja, hvordan 
fungerer det (lovene, reglene) egentlig? 
I våre dager er rammebetingelsene – krav om atferd, og rolle – forståelse av rollen viktig. 
Samfunnskultur – bedriftskultur – omdømme er aktuelle begreper i dagens samfunn 



Bedriftsetikk – CSR- er den norm som en virksomhet legger til grunn for sine handlinger. 
Etikk er den norm som et individ legger til grunn for sine ord og handlinger. 
Avslutningsvis ble det åpnet for spørsmål til innlederen. Som et tilnærmet svar på riktige 
eller gale beslutninger i kommunalforvaltningen, sa Røhne: å prioritere er å forsømme i etisk 
riktig rekkefølge”. 
 
 
Dato: 17.09.2012 
 
 
Referat: 
Hva kan forskning fortelle oss om trafikkulykker? 
  
Foredrag av trafikkulykke-forsker Trond Boye Hansen. 
  
 
Trond Boye Hansen er ambulansesjåfør – og vært ansatt ved Oslo Universitetssykehus 
Ullevål siden 1973. I løpet av alle disse årene har han sett mange ulykker, både med et 
lykkelig utfall, men også dessverre med  et fatalt utfall. Mange ganger har han kommet til en 
ulykke hvor de involverte tilsynelatende har sett uskadd ut, men da de skal til å hjelpe de ut 
av bilen viser seg at de har omkommet. 
Takket være ny solid bil, er det mange som klatrer tilsynelatende uskadet ut av bilen sin 
etter en voldsom kollisjon. I ettertid har det flere ganger vist seg at de har livstruende indre 
skader. Dette har ført til at han i samarbeid med  bl.a Traumeteamet Ullevål sykehus , 
Rettsmedisinsk avd. Ullevål, AMK-sentralen og Sykepl og doktorgradsstipendiat Trine Staff  
har startet et prosjekt hvor de har undersøker hva slags type skader som er påført og 
hvordan passasjerene har vært sikret. 
Spesielt har de sett på sikring av barn i bil. Det har ved flere anledninger vært ulykker der 
barn har vært sikret  riktig  i barnesete , men likevel omkommet. 
Boye Hansen viste blant annet til en enkelt liten ” beltestrammer ” som man enkelt kan sette 
på for å hindre at barn sklir ut av beltene i setet. Den kan brukes både når barnet sitter i 
barnesete og i de fastmonterte beltene når barnet blir større og er over 135 cm. 
Viser til nettsiden til Statens Vegvesen – http://vegvesen.no/ for informasjon angående 
sikring av barn i bil . PowerPoint fra foredraget er tilgjengelig. Kontakt Bjørn Bjerke eller 
Ingunn Gresslien. 
 
 
 
Dato: 24.09.2012 
 
 
Referat: 
"Visjoner og planer for lokalavisa ved redaktørskiftet i Eidsvoll Ullensaker Blad", ved ny 
ansvarlig redaktør Roger Aarli-Grønndalen. 
 
Roger Aarli-Grøndalen er ansatt som ansvarlig redaktør/administrerende direktør i Eidsvoll 
Ullensaker Blad. Han kommer fra stillingen som utviklingsredaktør i Egmont Hjemmet 

http://vegvesen.no/


Mortensen. Aarli-Grøndalen har tidligere vært redaktør i Bellona Magasin, Mann, 
http://herogna.no og Foreldre & Barn. 
Aarli-Grøndalen sier at han takket ja til stillingen da han synes dette er en meget interessant 
region i utvikling. Han hadde lyst til å bli sjef – og prøve å sette preg på avisen i denne 
spennende tiden som regionen er inne i. Hva skal en lokalavis være? Hva er det viktig for en 
redaktør av en lokalavis å sette fokus på og skrive om. En avis bør skrive om små / store 
saker som skjer i lokalmiljøet. Det ”folk” er opptatt av. Fint med debatt om små og store 
ting. Ønsker å få flere stemmer inn i lokalavisen og lokalbefolkningen inviteres til å skrive 
innlegg.  
Det er viktig å ha en tydelig profil for Eidsvoll og det som hører Eidsvoll kommune til i det 
faktum at det er veldig mye som skjer i Ullensaker. Profilering av Jessheim som by krever 
selvfølgelig en del spalteplass. Eidsvoll Ullensaker Blad har en helt klar, stor konkurrent i 
Romerikes Blad . Det er også en konkurranse knyttet til  papirutgaven av avisen mot 
nettaviser. 
 
 
Dato: 01.10.2012 
 
 
Referat: 
"Hva har vi gjort, og hva vil vi gjøre, for å skape mer liv og utvikling i Hurdal", ved ordfører 
Runar Bålsrud. 
 
Hurdal byr i dag på utrolig flott natur og rekreasjonsmuligheter. Kort vei til Norges 
hovedflyplass. Flere områder med ferdig regulerte boligområder og økt fokus på 
næringsområder og næringsetablering.   
Det er allerede i dag over 700 fritidsboliger og hytter i kommunen og det legges til rette for 
ytterligere hytteområder. De har Hurdalssjøen med muligheter for badeliv, fiske og bruk av 
båt. For å lykkes med en utvikling må man få økonomisk styring for å få til et handlingsrom.  
 
De vil være med på å påvirke utviklingen i bygda selv. Det er viktig å skape en identitet som 
bygdas innbyggere kjenner seg igjen i. Bruke bygdas naturlige fortrinn – miljø. Satse på det 
”grønne ”.  Skape gode varemerker som setter Hurdal på kartet. Satsing på skole, eldre og 
omsorg.  
Som eksempel nevnes Spark-VM. Dette skaper samhold, stolthet, fysisk aktivitet og 
entusiasme. Hurdal har i dag ca 2600 innbyggere. Det er en kommune i vekst, 
men de ønsker å kontrollere og styre veksten. Veksten kommer, men de vil styre den slik at 
det ikke skjer for fort. De vil aldri bli en kommune med store kjøpesenter og 
blokkbebyggelse. Storsamfunnet ligger akkurat passe langt unna slik at de slipper stresset og 
maset, men nært nok til at de kan benytte seg av tilbudene når de trenger dem. 
 
Hurdal har pr i dag full barnehagedekning – og det er trygge oppvekstvilkår for barn og unge. 
Det er tilbud på aktiviteter som fotball, sangkor, bridge og ulike andre typer foreningsliv. 
Altså noe for bygdas innbyggere i alle aldre. 
Hvordan fremtiden vil se ut for Hurdal ? Hva med en sammenslåing med andre omliggende 
kommuner ? Hurdal er jo med i ØRU – Øvre Romerike Utvikling og der ser man blant annet 
på hvordan man skal styrke samarbeidet mellom kommunene, drive felles markedsføring og 

http://herogna.no/


profilering av regionen, å gjennomføre en langsiktig og helhetlig planlegging for å 
videreutvikle regionens fortrinn. 
Men ordfører Bålsrud vil styre utviklingen av kommunen selv – slik at utviklingen og veksten 
ikke løper løpsk – og Hurdal mister sin identitet og sitt varemerke som ” Østlandets perle ”  
et vakkert kulturlandskap og praktfull natur som gir ro i sinnet og samtidig mulighet for 
aktiviteter av mange slag. 
 
 
Dato: 08.10.2012 
 
 
Referat: 
På meningsfullt, men også svært farefullt, FN-oppdrag i Jemen, ved Gert Danielsen. Han vil 
foredra om sitt arbeid og sine opplevelser under overskriften "Empati og kommunikasjon - in 
good times and in bad."  
Møtet er i Kafé Henrik. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Dato: 15.10.2012 
 
 
Referat: 
Den siste nasjonale transportplan og dens tiltak og betydning for Romerike og Eidsvoll. 
Foredrag ved fylkesvaraordfører Lars Salvesen. 
 
 
 
Dato: 22.10.2012 
 
 
Referat: 
Narkotika i Eidsvoll - status og utfordringer, ved politiførstebetjent Espen Sandvold. 
 
 
Dato: 26.10.2012 
 
 
Referat: 
Krabbelag - Avlyst grunnet få påmeldte. 
 



 
 
 
Dato: 29.10.2012 
 
 
Referat: 
Steinar Lægland viser film og forteller om senkningen av Blücher 
 

 
 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Bundesarchiv_DVM_10_Bild-23-63-
09%2C_Kreuzer_%22Bl%C3%BCcher%22.jpg" 
  
 
Dato: 05.11.2012 
 
 
Referat: 
Den ortodokse kirke i Norge. Foredrag ved professor Torstein Theodor Tollefsen fra den 
russisk-ortodokse kirke. 
 
 
Dato: 12.11.2012 
 
 
Referat: 
Nominasjon av presidentkandidater 2014-2015. Akevittmøte ved Kjell Tømmerås. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Bundesarchiv_DVM_10_Bild-23-63-09%2C_Kreuzer_%22Bl%C3%BCcher%22.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Bundesarchiv_DVM_10_Bild-23-63-09%2C_Kreuzer_%22Bl%C3%BCcher%22.jpg


Nominasjon til neste President. Klart til medlemsmøte 26.nov. Ingunn lager lister til valg.  
Årets Eidsvolling. Kandidater. Øystein Andersen klargjør i forhold til Eidsvoll Blad.  Kveldens 
foredrag .: Akevittmøte v/ Kjell Tømmerås.  
 



 
Dato: 19.11.2012 
 
 
Referat: 
Planene om et gigantisk vindkraftverk mot Eidsvolls grense i nord på østsiden av kommunen. 
Orientering ved Fredrik Andersson fra det tyske selskapet E.ON 
 
RYLA – Påmelding. Thorvald.  Årets Eidsvolling. Kommet i gang med kandidater. Ok med 
løsning på avstemming. Ok med publisering i Eidsvoll Blad. Øystein A.  Eidsvoll i Bilder.  Årets 
pris økes med 10,- og utsalg blir da Kr 70.-  GSE-besøk. Eidsvoll Rotary får besøk av 5 
Amerikanere fra Tennesee/USA . Vi skal ha dem som gjester fra 6. mai-13. Trenger 5 
vertsfamilier. Interesserte tar kontakt med Lise.   Kveldens foredrag:  Vindkraft mot Eidsvolls 
grense v/ Fredrik Andersson/ Martin Westin , E.ON. 
 
 
Dato: 26.11.2012 
 
 
Referat: 
Eidsvoll Almenning. En bedrift med en spennende historie og en særegen eierform. Ved 
almenningsbestyrer Olaf Tufte. 
 
Medlemsopptak Julemøte 17.des.-12 – Tor Egil Furu  GSE – besøk. Mangler 3 vertsfamilier. 
Oppfordring går til hver og en av oss &#9786;  23.Januar. Belysning av Camilla Collet ved 
Eidsvoll Kirke. Stor markering i Eidsvoll / Sundet –Panorama.  Kveldens foredrag: Eidsvoll 
Allmenning v/ Olaf Tufte   
 
Dato: 03.12.2012 
 
 
Referat: 
Årsmøte 
 
Informasjon fra Presidenten.  Valg innkomne president etter Knut Bergerud. Valg 
gjennomføres og 2 kandidater står med likt antall stemmer. Det foretas da en trekning.   
Innkommende President blir John Arne Karlsen. 
 
 
Dato: 10.12.2012 
 
 
Referat: 
Prosjektet Troll Park i Eidsvoll. En orientering med lyd og bilder ved Erik Gustavson 
 
Status Julemøte. Eidsvoll Kirke med presten fra Feiring kirke. Robertsen spiller. Brit Bunæs 
synger. Fremmøte 19:30. Bevertning. Årets Eidsvolling presenteres. Vinlotteri.  Første møte 



etter Nyttår blir Peismøte. Agenda for Peismøte sendes ut i forkant. Peis-verter velges.  
Status Årets Eidsvolling v/Øystein A. Pr i dag 233 stemmer. 4 stk peker seg ut. Har 2 
remindere igjen i Eidsvoll Blad.  Vurdere om kåringen av Årets Eidsvolling til flyttes til PULS-
festivalen i Juni. Dette tas til videre diskusjon i klubben før neste års  kåring. Videre er det 
forslag om å gi en Diplom til Årets nominerte. Det tas ikke avgjørelse på dette nå,men tas inn 
i diskusjonen igjen før neste gangs kåring.   Belysning av Camilla Collet –status v/ John E.  
Arrangementet ved Eidsvoll Kirke 23. Jan. Lyset tennes av ordfører Einar Madsen.Det settes 
også lys på Tingsteinen. John E , Ronald og Roy holder i dette.  Programkomiteen v/Pål 
presentere neste års program.  Elevebedrifter v/Lise. Spørsmål om mer støtte ? I dag kr 
3000,-. Kommer tilbake til dette.  Grunnlovsjubileet 2014. Hva og hvordan kan vi i Eidsvoll 
Rotary bidra ? Info om at Eidsvoll Syd bidrar  med et pengebeløp. Dette beløpet kan 
disponeres til et prosjekt som Eidsvoll 1814 ønsker. Hva vi skal bidra med i vår klubb,kommer 
vi tilbake til. Men det kommer inn forslag til f.eks vedlikehold av graver på Eidsvoll kirkegård 
som f.eks Eilert Sundt og en ” Eidsvollmann” som ligger begravet der.  Dette vil bli diskutert 
ved senere møter i klubben og endelig avgjørelse  tas i 2013.  Kveldens foredrag Troll Park 
ble avlyst da foredragsholder ikke møtte. 
 
 
 
Dato: 17.12.2012 
 
 
Referat: 
Julemøte 
 
Julegudstjeneste i Eidsvoll Kirke ved prest Terje Kjølsvik fra Feiring kirke holdt en liten 
julegudstjeneste for oss. Vårt tidligere Rotarymedlem Robert Robertsen spilte orgel og vi fikk 
sang ved Brit Bunæs. Da vi kom til Breidablikk var det flott ” julepyntet ” til fest for oss alle 
som i dag fikk et nytt medlem – Tor Egil Furu og offentliggjøringen av hvem som ble kåret til 
Årets Eidsvolling.  Dag Snilsberg  ble kåret til  Årets Eidsvolling – og det vanket hederlig 
omtale og utmerkelse i tillegg til kr 12000,-.   
Snilsberg er en ildsjel for håndballen og håndballmiljøet i EIF. Han valgte å dele pengene 
mellom Cornerstone v/ Harald Djupvik og EIF-Håndball. De mottar 6000,- hver. 
 
 
Dato: 07.01.2013 
 
 
Referat: 
Peismøter 
 
Eget sammendrag fra komiteene er skrevet og ligger på vår hjemmeside.  OBS – fremmøte 
og HUSK å melde avbud om man ikke kan møte. Noen av peismøtene ble ”tynt” bemannet.   
 
 
 
 



Dato: 14.01.2013 
 
 
Referat: 
"Stortinget som arbeidsplass og politisk arena", ved stortingsrepresentant Sonja Sjøli 
 
Dato: 21.01.2013 
 
 
Referat: 
"Tanker om Jessheims fremtid, og hva vi vil oppnå med å erklære stedet som by", ved 
ordfører Harald Espelund. 
 
 
 
Dato: 23.01.2013 
 
 
Referat: 
Kl. 18:00 Ekstrasamling i forbindelse med lyssettingen av Camilla Collett-statuen på 200-års 
dagen for hennes fødsel.  
  OBS! Tiden er endret til kl 1800 
 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
Dato: 28.01.2013 
 
 
Referat: 
"Utfordringer i og for landbruket", ved nestleder i Norges Bondelag Brita Skallerud. 
 
Roar Solberg har blitt syk og ligger på AHUS. Vi sender blomst. Vi får en utvekslingsstudent 
fra Brasil August -13. Arbeider med å skaffe vertsfamilier/ 3 mnd pr familie.   Kveldens 
foredrag Utfordringer i og for landbruket v/ Brita Skallerud. 
 
 
 



Dato: 04.02.2013 
 
 
Referat: 
Oppfølging av peismøtene 7. januar i plenum. 
 
Dato: 11.02.2013 
 
 
Referat: 
"Høydepunkter gjennom 50 år som lokaljournalist", ved John Granly. 
 
Vårt kjære medlem Roar Solberg sovnet inn på AHUS i helgen etter en tids sykdom. Vi tenner 
lys og Presidenten holder en liten minnestund og 1. min stillhet. Det er begravelse ved 
Eidsvoll Kirke 12.feb. kl 13:00. De som har anledning oppfordres til å møte. Vi sender en 
bårebukett.  Torskeaften fredag 8. mars. Egenandel settes til kr 150,-. Bindene påmelding 
sendes ut.  GSE-besøk. Lise informerer at de nå trenger 2 vertsfamilier til. Det blir et tett 
program for våre gjester. Mye er allerede klart. Det blir klubbmøte med GSE-deltakerene 
mandag 13.mai. De gjester oss fra 11.-15. mai.  Kveldens foredrag er Høydepunkter gjennom 
50 år som journalist v/ John Granly.  
 
Dato: 18.02.2013 
 
 
Referat: 
"Miljø og etikk", ved miljøkonsulent Nancy Strand. 
 
 



Dato: 25.02.2013 
 
Referat: 
Besøk til Høyesterett i Oslo. Orientering og omvisning ved kontorsjef Gunnar Bergby. 
 
Vi fikk en flott gjennomgang av Norges Høyesterett og saksgangen på saker som behandles 
der. Vi fikk videre en omvisning i de ulike rettssaler og historien rundt selve bygget , 
arkitekturen og menneskene som har sin arbeidsplass daglig i bygget. 
Høyesterett ledes av en justitiarius og har i dag 20 dommere. Høyesterett behandler både 
sivile saker og straffesaker , saker mellom private parter og mellom staten og private parter. 
Norges Høyesterett har en vidtgående makt da den er både en straffedomstol , en 
tvistedomstol, en forvaltningsdomstol og en konstitusjonsdomstol. 
Da Norge fikk sin egen Grunnlov i 1814 fikk Norge dannet sin egen Høyesterett i 1815. Til da 
hadde Høyesterett hatt sete i Danmark. 
Bygget i dag som er Norges Høyesterett ble tegnet av arkitekt Hans Jacob Sparre og ble 
bygget i perioden fra 1896 til det sto ferdig og tatt i bruk i 1903. Møbler og inventar er i store 
deler identisk med det originale  fra perioden 1850 - 1903. Det er gjort tilpasninger til dagens 
standard og behov, og fremstår tidstypisk og funksjonelt for de som arbeider der. 
Bygget har i dag en god del kunstmalerier som blir offentligheten til del – og glede for de 
ansatte, etter utlån fra Nasjonalmuseet. 
Direktør Gunnar Bergby fortale også om de skader som ble påført bygget etter angrepet mot 
Regjeringskvartalet 22.07.2011. 
Vi var i alt 21 personer som fant vegen til Oslo og Norges Høyesterett denne kvelden og fikk 
en flott omvisning i Norges Høyesterett. 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
Dato: 04.03.2013 
 
 
Referat: 
"Thelon River - 50 mil i kano gjennom Canads villmark."En reiseberetning fra Christian 
Westermark. 
 
Dato: 08.03.2013 
 
 
Referat: 
Torskeaften 
 
 
Dato: 18.03.2013 
 
 
Referat: 
Ego-foredrag ved Tor Egil Furu.  
 
 
 
Dato: 25.03.2013 
 
Referat: 
Påskequiz 
 
 
Dato: 08.04.2013 
 
Referat: 
"Korridorenes dronning, Fredrikke Marie Qvam. Kampen for kvinners stemmerett.", ved 
generalsekretær i Norske kvinners sanitetsforening Anne Karin Nygård. 
 
Dato: 11.03.2013 
 
 
Referat: 
Utgår pga torskeaften. 



Dato: 15.04.2013 
Fremmøtte: 27 
 
Referat: 
Besøk på "Garnityr" i Sundet. 
 
Møte i Eidsvoll Rotary mandag 15.april ble bedriftsbesøk til Eidsvolls nye spisested Garnityr. 
Vi ble tatt i mot av daglig leder Lars Roger Antonsson – og vi ble traktert med kaffe og 
nystekte wienerbrød. 
Garnityr har blitt et kjærkommet tilskudd i Eidsvoll sentrum – og har på kort tid tatt sin plass 
hos eidsvollinger og besøkende fra både by og bygder rundt. Det er muligheter for å besøke 
både Kafè, Restaurant og Bar – og bli servert med utsøkt mat av de beste råvarer og smaker 
som så absolutt gir «mersmak». Nytt nå er terrassen som har fått fine spiseplasser og 
sittegrupper. Antonsson fortalte entusiastisk om stedet og hvorfor valget ble Eidsvoll da de 
ønsket å etablere noe for seg selv. Til tross for ung alder på de ulike ansvarlige i Garnityr, har 
de en lang og bred erfaring fra restaurantbransjen. Han skisserte også noen planer med nye 
prosjekter, deriblandt nært forestående åpning av et delikatesseutsalg i nabogården. Han ser 
også for seg en økende Catering-virksomhet. 
Vi er veldig glade for Garnityr – og ønsker de lykke til i Sundet ! 
Denne kvelden var vi 24 fra Klubben og 3 gjester. 
 
 
Dato: 22.04.2013 
 
 
Referat: 
Motivasjonskollektivet, ved daglig leder Bjørn Skotaam. 
 
Dato: 29.04.2013 
 
 
Referat: 
Ego 2-foredrag ved Steinar Lægland. 
 
Dato: 06.05.2013 
 
 
Referat: 
16 år med internasjonalt fredsarbeid. Foredrag av Lars Erik Skaarsar. 



Dato: 13.05.2013 
 
Referat: 
Årets GSE besøker oss. 
Vi serverer mat fra Garnityr og det blir medlemsopptak. Pent antrekk. 
 
 • Rotarysaker • Medlemsopptak • GSE-besøk   
 
Jubilanter i klubben nå i Mai er Trude Aalborg -50 år og Ola Lømo 60 år.  Vi har gleden av å 
ha medlemsopptak av 2 nye medlemmer i kveld. Vi ønsker velkommen til Henning Bendtsen 
og Odd Johnsen. Vi ser frem til å ha de med i klubben og ta del i deres bidrag.   
GSE-BESØK:   
Vi har gleden av å ha 5 representanter fra GSE-utveksling som gjester fra 11.-15.mai. De 
kommer fra Distrikt 6780 / Tennessee, USA. De som er hos oss er  Greg Sandlin –team leder, 
James Alex Oliver , Jessica E. Kalin , Amanda Gulvik og Jill E. Sutton. Vi møtte de på 
Gardermoen lørdag 11. mai og vertsfamilier i klubben er Bjørn Bjerke , Christian 
Westermark, Lise og Gjermund Pekeberg, Tor Egil Furu og Ingunn Gresslien.   
De har et meget interessant program og de får se mye av bygda vår. Bygdetunet og 
Okkupasjonsmuseet med omvisning og fortellinger bl.a fra vår egen Vidar Engen. Der får vi 
også tradisjonsmat som Rømmegrøt og spekemat. Mandag 13. var de på ulike arbeidsplasser 
og yrkesrelatert  program. Der bidro Jan Anders  Aalborg , Inger Cock-Olsen og Erik Hilde. Så 
blir det  tur til Bokkedalen med pølser rundt bålet før vi setter kurs for Oslo på onsdag og får 
en omvisning i Høyesterett og Stortinget.  Våre gjester hadde en flott presentasjon av seg 
selv og Tennesee  med en flott film laget av Alex. Vi var pyntet til fest – og det ble en 
vellykket og hyggelig kveld. En stor takk til alle dere som bidro på kjøkken og pynting. I tillegg 
en stor takk til GSE-komiteen for et flott program til våre gjester!  Maten denne kvelden var 
levert av Garnityr 
 
Tur til Bokkedalen 

 



 
 
 
Dato: 27.05.2013 
 
 
Referat: 
Nobels fredsenter, ved direktør Bente Erichsen. 
 
En liten oppsummering etter årets GSE-besøk. Konkluderer med at dette var vellykket besøk 
og arrangementene gikk  veldig fint. Alex har laget en fin liten film-snutt om ” The angry TIUR 
bird ” og den ligger ute på http://www.youtube.com/watch?v=lSYreTRCMOE" 
For et møte med norsk natur og fugl !! Anbefaler alle å se filmen. 
    
Du kan også følge GSE-gjengen på http://www.norwayrotarygse.blogspot.no 
 
Kveldens foredrag om Nobelinstituttet v/ Bente Erichsen. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=lSYreTRCMOE
http://www.norwayrotarygse.blogspot.no/


Dato: 03.06.2013 
 
 
Referat: 
Internmøte 
 
Dato: 10.06.2013 
 
 
Referat: 
Innkommende president Knut Bergerud orienterer om sine planer for  neste periode, samt 
om sin organisasjonsplan.  
 
Dato: 17.06.2013 
 
 
Referat: 
Dart-turnering på presidentens terrasse. 
 
Gjennomgang av noen punkter før Presidentskifte neste mandag 24. juni.  Det blir snitter, 
vin/øl og kaffe. Vinlotteri. Underholdning. Pent antrekk.  Kveldens hovedtema er DART 
konkurranse.  Det konkurreres i flere innledende runder, nøye fulgt av et tellekorps ledet og 
kontrollert av Høyesterettsadvokat Pekeberg!   
Kveldens vinnere ble: 1. Ingunn Gresslien 2. Morten Kristoffersen  
Det vanket en god flaske vin på hver av vinnerene.  Takk til Lise og Gjermund for en hyggelig 
kveld i private omgivelser. 
 
Dato: 24.06.2013 
 
 
Referat: 
Presidentskifte 
 
Når sola snur så er det dags for å lukke kapitelet for nåværende President Gjermund 
Pekeberg  og åpne et nytt for Innkommende President Knut Bergerud. Vi var alle pyntet til 
fest og hadde en fin sermoni i Breidablikk.  Noen korte Rotarysaker ledet Gjermund oss 
igjennom : Willy Solberg ønsker å slutte i klubben på grunn av sin helse og høye alder. Lise 
og Gjermund avla et besøk og overrakte blomster fra Klubben med takk for lang og tro 
tjeneste. Dette satte han stor pris på og sendte oss alle en takk og hilsen. Det blir et vanlig 
klubbmøte neste mandag 01.Juli hjemme hos vår nye President og frue. Gjermund Pekeberg 
takket av for sitt år som President for Klubben og overlot ansvaret videre til Knut Bergerund 
med Presidentkjedet og Klubba ! Det vanket flotte blomster både til utgående og 
innkommende Presidenter med fruer. Stor TAKK til Gjermund som har ledet oss igjennom 
dette året på et flott og god måte. Det ble også gitt blomster til Kasserer og Sekretær . Vi 
ønsker alt godt i kommende Rotary-år for vår nye President Knut Bergerud. Det var fin sang 
ved Victoria Gulbrandsen. Det ble servert snitter / kaffe/ Øl/Vin og mineralvann. Vinlotteri.



 


